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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. NOVEMBER 13-ÁN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. november 13-án 14.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 6 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Pammer Ernő és Rácz 
György képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Pammer Ernő 
és Rácz György  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Kötelező közszolgáltatások helyzete a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: A közszolgáltatók képviselői 

2./ A 2013. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási előadó 

3./ 89/2012.(IX.27.) Kt határozat módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

4./ 92/2012.(IX.27.) Kt határozat módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 
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5./ Győrújbarát, 1487. hrsz, szerkezeti tervmódosítás  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

6./ Győrújbarát, 1487. hrsz, szabályozási tervmódosítás  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

7./ Veres Péter utca, rendezési tervmódosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

8./ Győrújbarát, 3715 hrsz-ú utca elnevezése 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

9./ Győrújbarát, 0105/24-25 és a 4565/6 hrsz. szabályozási tervmódosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

10./ Győrújbarát , 3100/7 hrsz-ú ingatlan szabályozási tervmódosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

11./ Döntés Óvoda alapítvány kuratóriumi tagságáról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi javaslatot. 
 
Napirendek előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendi pontok előtti tájékoztatók anyagát 
a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Tájékoztatja még a képviselő-testületet, 
hogy az ellopott Liszt-szobor ügyét a rendőrség lezárta, az elkövető ismeretlen. F. 
Csapó Irén művésznő elkészítette a szobor negatívját, a szobor ismételt elhelyezésére 
érkeztek felajánlások. Talán március 15-re ismét helyére kerülhet a szobor. 
 
Rácz György képviselő: A nevelési terv módosítása lett volna még lejárt határidőjű 
határozata a képviselő-testületnek, de azért nem kerül a testület elé, mivel még a 
keret tanterv nem készült el. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a napirendek előtti a/ b/ és c/ pontok beszámolóit tudomásul 
veszi. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a 2013. 
évi költségvetés tervezés elkészítése a munkaterv szerint ezen az ülésen szerepelne, 
azonban november 30-dikára kitolódott a határidő, a holnapi budapesti ülésen adnak 
tájékoztatást az ügyben. Novemberben lesz még egy testületi ülés, a hónap végéig 
eleget tud tenni az önkormányzat a kötelezettségének. 
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A Győri Többcélú Kistérségi Társulás további működéséről volt szó a kistérség 
délelőtti ülésén. A gyermekjóléti és családsegítő feladatok ellátása Győrújbarát 
esetében kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, így a továbbiakban is 
mindenképpen kell alkalmazni 1-1 főt ezekre a feladatokra. A változásokról pénteken 
egyeztetnek a kistérség polgármesterei győrújbaráti ülésükön. 
 
Napirend tárgyalása 
 
1./ Kötelező közszolgáltatások helyzete a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: A közszolgáltatók képviselői 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti a Győrszol Zrt és az E.ON Nyrt 
megjelent képviselőit. A GDF SUEZ képviselője jelezte, hogy az ülésen nem tud 
megjelenni, azonban a kérdésekre szívesen válaszol a későbbiekben. A Pannon-Víz 
Zrt nem küldött előterjesztést, a cég minden év november végén, december elején 
tartja közgyűlését, ezután küldi meg anyagát a képviselő-testület számára. Megadja a 
szót a Győrszol Zrt képviselőjének. 
 
Kövecses Péter, Győrszol Zrt: A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatosan jók a 
település mutatói. November 1-jétől változott az ürítések gyakorisága is heti 
háromszori alkalomra, valamint többlet edények is kihelyezésre kerültek. 
Amennyiben még nagyobb igény mutatkozik, úgy az ürítések gyakoriságán fognak 
még emelni. A jobb kiszolgálás érdekében konténeres hulladékszállítási akciót 
hirdetett a társaság, amely év végéig alacsonyabb áron teszi lehetővé a lakosság 
felgyülemlett hulladékának elszállítását. Pozitív eredmény esetén tavasszal ismét 
meghirdetik ezt az akciót. Papír, kupak és elektronikai hulladék gyűjtési akciót is 
hirdettek a település intézményei részére, mely szintén sikeres volt. Továbbra is 
megpróbálják a legjobb árakat adni a lakosságnak. A szolgáltató cég részére január 1-
jétől lerakási járulék kerül bevezetésre, valamint felügyeleti díj, illetve a díj 
megállapítás állami koordinálás mellett fog megvalósulni, megszűnik az 
önkormányzatok díjelfogadó szerepe. Változás lesz még, hogy 2014-től nonprofit 
szervezet láthat el közszolgáltatást. Jelenleg az éves díj a kihelyezett edények 
számától függ, ez az országos átlaghoz képest a településen tíz százalékkal 
alacsonyabb. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi az E.ON képviselőitől, hogy 
kívánják-e a megküldött előterjesztést kiegészíteni. 
 
Polgár Gábor területgazda: Nem kíván kiegészítést tenni. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Kifogásolja, hogy a közvilágítási lámpák 
javítása a bejelentést követően nem történik meg két héten belül. Tájékoztatja a 
lakosságot, hogy az E.ON hibabejelentőjének száma ingyenesen hívható, hiba esetén 
kéri, hogy jelentsék a lakók az észlelt hibát. 
 
dr. Palla Roland alpolgármester: A gallyazási munkák elvégzése vezeték-
felszabadítás címén kritikán aluli minőségben valósult meg. Az önkormányzat 
szállította el a levágott gallyakat. Úgy véli, hogy az alvállalkozóknak nem így kéne 
dolgoznia ezen a területen. A fák esztétikailag sem nyújtanak megfelelő látványt a 
munka elvégzése következtében. Az előterjesztés két áramszünetről számol be, 
ennek ellenére a tapasztalat szerint heti 1-2 áramkimaradás van a településen. Mivel 
a cég 24 órás szolgáltatást ígér szerződésében, úgy véli, ez semmilyen módon nem 
engedhető meg. A villanyvezeték tartóoszlopai nagyon rossz állapotúak, ezek 
karbantartásáról szintén az E.ON-nak kéne gondoskodnia, esetlegesen földkábellel 
történő kiváltással. 
 
Tóth Csaba, E.ON győri régió vezető: A hibaelhárítás kapcsán írásban fog válaszolni 
polgármester kérdésére. A gallyazási munkákkal kapcsolatosan elmondja, hogy 
hosszú távú szerződés áll fenn az alvállalkozó céggel. A gallyazást a közterület 
tulajdonosának kellett volna elvégeznie. A munka elvégzésének módját nem 
esztétikai, hanem műszaki paraméterek határozzák meg. A gally elszállítása a 
szerződés szerint az alvállalkozó kötelessége két héten belül. Az oszlopokkal 
kapcsolatosan hozzáfűzi, hogy azokon nemcsak elektromos vezetékek futnak, hanem 
egyéb (pl. távközlési) vezetékek is. A szerződések légvezetékkel történő áramellátást 
tartalmaznak, jogilag nem teheti meg a cég, hogy attól eltér és földkábellel 
gondoskodik az áramellátásról. 
 
Polgár Gábor, E.ON területgazda: Két darab középfeszültségű légvezetékkel látja el 
a települést az E.ON. Nem lehet teljességgel kiküszöbölni az áramszünetet. A két 
áramszünetből az egyik vétlen rongálásból adódott, a kisfeszültségű áramszünetet a 
gallyazási munkák okozzák, igyekeznek kezelni az ügyet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

A képviselő-testület a településen közszolgáltatást nyújtó társaságok 
tájékoztatását tudomásul veszi. 

 
2./ A 2013. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Kötelező feladat a belső ellenőrzés. A kistérség 
önkormányzatai még 2013-ban is társulásban kívánják ezt a feladatot megvalósítani, 
mivel a társulás december 31-ig biztosan nem fog megszűnni. 
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Rácz György képviselő: Tavaly hozott döntést a testület az ÁMK szakmai és 
törvényességi ellenőrzéséről, hogy előkészítse az iskola átalakítását. Ez az ellenőrzés 
jelenleg okafogyottá is vált, a cég felé ez egy kritika. 
 
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: 
 

106/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) bekezdése, 
a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 92. § (6) 
bekezdése szerint a 2013. évi belső ellenőrzés témakörei: 

 - A helyi adóztatási tevékenység felülvizsgálata 
 - Bölcsőde működésének felülvizsgálata. 
 
3./ 89/2012.(IX.27.) Kt határozat módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Törvényességi Felügyelet jelezte, hogy a 
Képviselő-testület korábban fenti számon hozott határozatában nem elég az összeget 
meghatározni, hanem meg kell határozni a terület nagyságát is.   
 
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: 
 

107/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete Nagy 
Károly, pince épület tulajdoni viszonyának tisztázása érdekében az 
önkormányzat tulajdonát képező 3750/1 hrsz-ú, 62 m2 alapterületű 
ingatlant 2.000 Ft/m2 áron vételre ajánlja fel beadványozó részére. 
Megbízza a polgármestert a szerződés megkötésére. 

  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Határidő: azonnal 
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4./ 92/2012.(IX.27.) Kt határozat módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Szintén egy törvényességi észrevétel érkezett a 
határozattal kapcsolatban. Az idei évben határozta meg vagyonrendeletében az 
önkormányzat forgalomképtelen vagyonaként az utakat. Az út eladásához az 
szükséges, hogy a következő évben a vagyonrendelet ilyen téren módosításra 
kerüljön. Bérbe lehetséges adni a területet, amennyiben a tulajdonos úgy dönt, hogy 
élni kíván ezzel a lehetőséggel. 
  
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: 
 

108/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Képviselő-testület 92/2012.(IX.27.) Kt határozatát visszavonja. 

 
5./ Győrújbarát, 1487. hrsz, szerkezeti tervmódosítás  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság tárgyalta a 
napirendi pontot, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Egy rendezési tervi 
módosításról van szó, nem ismeretlen a képviselő-testület számára, a Mátyás körút 
feletti telekről van szó, ahol egy területen belül kétféle övezeti besorolás van jelenleg, 
ennek a rendezését kérte a kérelmező. 
 
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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109/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Településszerkezeti tervet az alábbiak szerint módosítja: 
 
Az 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§. (3) b) pontja értelmében a település 
képviselőtestülete a település közigazgatási területére vonatkozóan az 
55/2005.(VI.21.) számú képviselőtestületi határozattal jóváhagyott 
szerkezeti tervét az RT-m tervszámú, 12021 munkaszámú terv szerint 
az alábbiakban módosítja: 
A 1487 és 1488 hrsz-ú területek besorolása falusias lakó-kert övezet 
területből falusias lakó területté módosul. 
A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható. 

 
6./ Győrújbarát, 1487. hrsz, szabályozási tervmódosítás  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előző témához kapcsolódik, az előterjesztést 
a Település-fejlesztési Bizottság szintén tárgyalta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
18/2012.(XI.14.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
a szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló  

8/2005.(VI.22.) rendelet módosításáról 
 
7./ Veres Péter utca, rendezési tervmódosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Veres Péter u. 51. sz. alatti tulajdonosok 
kérték a rendezési terv módosítását. A településrendezési kérdések a Talent-Plan Kft-
vel előzetesen egyeztetésre kerültek. A Település-fejlesztési Bizottság megtárgyalta, 
és a következő határozati javaslatot terjeszti a tisztelt képviselő-testület felé: 
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Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul 
a Veres Péter utca 51. sz. alatti lakók rendezési tervmódosítás iránti 
kérelméhez akképpen hogy a Veres Péter utca és a Gólyahír utca közti 
hátsó építési vonal a jelenlegi hátsó telekhatártól 10 m távolságra 
legyen. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra.  
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

110/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul 
a Veres Péter utca 51. sz. alatti lakók rendezési tervmódosítás iránti 
kérelméhez akképpen, hogy a Veres Péter utca és a Gólyahír utca közti 
hátsó építési vonal a jelenlegi hátsó telekhatártól 10 m távolságra 
legyen. 

 
8./ Győrújbarát, 3715 hrsz-ú utca elnevezése 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az utcát régen elnevezték már András utcának, 
a szolgáltatóktól a levelek is ilyen címen érkeznek az utcába, azonban a 
Földhivatalban nem került bejegyzésre, így a GPS-eken sem szerepel. Ezért kérték a 
lakók az utca hivatalos elnevezését. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Fehér János professzor úr emlékére javasolja Fehér 
János utcának elnevezni az utcát. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egyetért azzal, hogy a professzor úrról utcát 
nevezzen el az önkormányzat, azonban erre más utcát javasolna, hiszen ez nem 
állandó lakosú kis utca, valamelyik, újonnan a faluközpontban kialakuló utcát 
javasol Fehér János utcának elnevezni. 
 
Pammer Ernő képviselő: Egyetért azzal a javaslattal, hogy a professzor úrról utcát 
nevezzen el az önkormányzat, illetve egyetért azzal is, hogy ne a 3715 hrsz-ú utca, 
hanem egy központibb helyen lévő utca kapja ezt a nevet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 



9 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester alpolgármester módosító indítványát teszi fel 
szavazásra.  
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 1 igen szavazattal, 5 
ellenszavazattal, tartózkodás nélkül nem fogadja el dr. Palla Roland 
alpolgármester módosító indítványát. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra.  
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az 
alábbi határozatot hozza: 
 

111/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
Győrújbarát, 3715 hrsz-ú közterületet „András utca” elnevezéssel vonja 
be a közterület szótárba. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester a második javaslatot teszi fel szavazásra, mely 
szerint Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete utcát kíván 
elnevezni Fehér János Professzor úrról. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

112/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a jövőben 
kialakításra kerülő utcák valamelyikét Fehér János Professzor úr 
emlékére Fehér János utcának nevezi el. 

 
9./ Győrújbarát, 0105/24-25 és a 4565/6 hrsz. szabályozási tervmódosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tulajdonosok kérték a rendezési terv 
módosítását ezen a területen. A Település-fejlesztési Bizottság a beadványt 
megtárgyalta, és a képviselő-testület felé az alábbi határozati javaslatot terjeszti: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul 
Győrújbarát, 0105/24-25, 4565/6 hrsz.-ú ingatlanok rendezési 
tervmódosítás iránti kérelméhez,  a benyújtott tervdokumentáció 
alapján, a következő feltételekkel: a rendezési terv módosítása során 
felmerült költségeket, a szilárd burkolat kialakítását, a hozzá tartozó 
vízelvezetést, továbbá a közművek kialakításának teljes költségét a 
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kérelmezőnek kell vállalnia és a telekalakítással egy időben elvégezni, 
mivel az önkormányzat a beruházással kapcsolatosan semmilyen 
költséget nem vállal. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra.  
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
az alábbi határozatot hozza: 
 

113/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete hozzájárul 
Győrújbarát, 0105/24-25, 4565/6 hrsz.-ú ingatlanok rendezési 
tervmódosítás iránti kérelméhez,  a benyújtott tervdokumentáció 
alapján, a következő feltételekkel: a rendezési terv módosítása során 
felmerült költségeket, a szilárd burkolat kialakítását, a hozzá tartozó 
vízelvezetést, továbbá a közművek kialakításának teljes költségét a 
kérelmezőnek kell vállalnia és a telekalakítással egy időben elvégezni, 
mivel az önkormányzat a beruházással kapcsolatosan semmilyen 
költséget nem vállal. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság javasolja a 
Képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat elfogadását:  
 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármester asszonyt, hogy a 
Győrújbarát, 0105/24-25, 4565/6 hrsz ingatlanok rendezési 
tervmódosításának kérelmezőjével település-rendezési szerződést 
kössön a 36/2012.(XI.12.) sz. Település-fejlesztési Bizottsági 
határozatban foglaltaknak megfelelően. A településrendezési 
szerződésben megállapított feltételeknek kérelmező a rendezési terv 
módosításának végszavazása előtt köteles eleget tenni.  

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

114/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármester asszonyt, hogy a 
Győrújbarát, 0105/24-25, 4565/6 hrsz ingatlanok rendezési 
tervmódosításának kérelmezőjével település-rendezési szerződést 
kössön a 36/2012.(XI.12.) sz. Település-fejlesztési Bizottsági 
határozatban foglaltaknak megfelelően. A településrendezési 
szerződésben megállapított feltételeknek kérelmező a rendezési terv 
módosításának végszavazása előtt köteles eleget tenni.  
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Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Határidő: értelem szerűen 
 
10./ Győrújbarát , 3100/7 hrsz-ú ingatlan szabályozási tervmódosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tulajdonosok kérték szintén a rendezési terv 
módosítását akképpen, hogy a 3100/7 hrsz-on húzódó építési határvonal 
módosításra kerülne. A Település-fejlesztési Bizottság a kérelmet szintén tárgyalta, és 
az előterjesztés szerint javasolja a Képviselő-testületnek az elfogadást. 
 
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: 
 

115/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja 
az Alexiánus Testvérek Kongregációja rendezési tervmódosítását a 
benyújtott tervdokumentáció alapján, a következő feltétellel: az 
ingatlanra vonatkozó beépítési százalék változatlan marad. 

 
11./ Döntés Óvoda alapítvány kuratóriumi tagságáról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Képviselő-testületnek határozatban 
szükséges döntenie az óvoda kuratóriumának tagságában történt változásról. A 
lemondott kuratóriumi tag helyett Kovács Attila vállalná a tagságot. 
 
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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116/2012.(XI.13.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány  az Óvodáért Győrújbarát Közalapítvány 
Kuratóriuma lemondott tagja,  Szabó György helyére Kovács Attilát 
(Győrújbarát, Komlóvölgy u. 2/b)  választja meg a kuratórium 
tagjává. 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
 Határidő: azonnal 
 
 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
Rácz György képviselő: A képviselői keretének maradék összegét a szépíró 
versenyre ajánlja fel az iskolának és a szakszolgálatnak együtt.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselői keretéből 40.000 Ft-ot ajánl fel a 
település és az intézmények karácsonyi díszkivilágításra. Az ezután fennmaradó 
összeget pedig a Neulingen-Győrújbarát Baráti Társaság részére ajánlja fel. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 14 óra 50 
perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
Takács Gyöngyi 

jegyző helyett 
 

 
Pammer Ernő  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
Rácz György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 


