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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. NOVEMBER 27-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. november 27-én 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, Pammer Ernő képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt 
venni, Zólyomi Péter képviselő pedig később érkezik az ülésre. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja Dr. Bálló Ferenc és Horváthné Csala Ágnes képviselőket. Kéri 
a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja dr. 
Bálló Ferenc és Horváthné Csala Ágnes  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1/  Helyi adórendelet módosítása 

Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
Szakmai előadó: Vargáné Valics Erika adóügyi előadó 

2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. harmadik negyed éves gazdálkodásáról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának meghatározása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

4./ Időszakos gyermekfelügyelet a Baráti Bölcsődében, Alapító Okirat módosítása 
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Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

5./ Hó- és síkosság- mentesítési feladatok ellátása a településen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

6./ Gyermekjóléti feladatok ellátása Győrújbarát településen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Dr. Bálló Ferenc képviselő javasolja 7./ napirendként felvenni az Egyebek napirendi 
pontot. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 7./ 
Egyebek napirend felvételét a napirendek közé. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi javaslatot. 
 
Napirendek előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendek előtti beszámolók anyagát a 
képviselő-testület tagjai írásban megkapták. 
 
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 a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felügyeleti eljárásának 
lezárásáról, mivel a képviselő-testület az abban foglaltaknak határidőn belül eleget 
tett, az említett adórendelet módosításra került. 
 
A képviselő-testület a tájékoztatót egyhangúlag tudomásul veszi. 
 
Napirend tárgyalása 
 
1/  Helyi adórendelet módosítása 

Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
Szakmai előadó: Vargáné Valics Erika adóügyi előadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
írásban megkapták, a Pénzügyi Bizottság az ülésén megtárgyalta.  
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1.1. Helyi idegenforgalmi adó rendelet 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, az adó mértékének 300 Ft-ra történő emelését javasolta, ezt 4 igen 
szavazattal a bizottság támogatta.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület az idegenforgalmi adó mértékének 300 Ft-ra történő emelését 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a helyi idegenforgalmi adó rendelet 
megalkotását teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékelt formában megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének 
19/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete  

az idegenforgalmi adóról 
 
1.2. Helyi iparűzési adó rendelet 
  
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, javaslat hangzott el az adó mértékének 1,9%-ról 2%-ra történő 
emelésére, azonban a bizottság ezt nem támogatta. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a helyi iparűzési adó rendelet megalkotását 
teszi fel szavazásra az előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékelt formában megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének 
20/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete  

a helyi iparűzési adóról 
 
1.3. Építmény adó rendelet 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, javaslat hangzott el az adó mértékének 400 Ft/m2-ről 500 Ft/m2-re 
történő emelésére, melyet a bizottság egyhangúlag támogatott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A Képviselő-testület az építményadó mértékének 400 Ft/m2-ről 500 Ft/m2-re történő 
emelését egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az építmény adó rendelet megalkotását teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékelt formában megalkotja az alábbi rendeletet: 

 
Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének 

21/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete  
az építmény adóról 

 
1.4. Kommunális adó rendelet 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Képviselő-testület előzetesen már 
foglalkozott a kommunális adó mértékének évi 7000 Ft-ra történő emelésével, melyet 
a Pénzügyi Bizottság is egyhangúlag támogatott.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a kommunális adó mértékének évi 7000 Ft-ra történő emelését 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a kommunális adó rendelet megalkotását teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékelt formában megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének 
22/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete  

a kommunális adóról 
 
1.5. Telekadó rendelet 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Képviselő-testület két évvel ezelőtt vezette be 
a telekadót azzal a célzattal, hogy ne legyenek a településen parlagfüves és 
elhanyagolt területek. Ennek ellenére az előző évben is sok elhanyagolt telek volt, 
ezért a Pénzügyi Bizottság javasolta az adó mértékének 60 Ft/m2 re történő emelését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület a telekadó mértékének 60 Ft/m2-re történő emelését 
egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester a telekadó rendelet megalkotását teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékelt formában megalkotja az alábbi rendeletet: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének 
23/2012. (XI.28.) önkormányzati rendelete a telekadóról 

 
2./ Tájékoztató az önkormányzat 2012. harmadik negyed éves gazdálkodásáról 

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: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
tárgyalta, és a beszámolóban foglaltakat tudomásul vette. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a beszámoló tudomásul vételét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az Önkormányzat harmadik negyed éves gazdálkodásáról 
szóló  tájékoztatót elfogadja. 
 
 
3./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának meghatározása 

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: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testület számára.  
 
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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117/2012.(XI.27.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját a mellékelt 
formában elfogadja. 

 
4./ Időszakos gyermekfelügyelet a Baráti Bölcsődében, Alapító Okirat 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 bölcsőde vezetője azzal a kéréssel fordul a 
képviselő-testülethez, hogy időszakos felügyeletet végezhessenek a bölcsődében, 
amit a pályázatban is vállalt Győrújbarát Község Önkormányzata azoknak a 
szülőknek, akik részmunkaidőben dolgoznak, munkát keresnek, nyelvet tanulnak, 
vagy átképzésben vesznek részt. Ezért az ellátásért külön díjazást kell fizetni. A 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ügyet, az előterjesztésben szereplő 200 Ft helyett 
300 Ft-ra tett módosító indítványt, azonban 2 igen, 1 nem, 1 tartózkodás mellett nem 
született döntést az ügyben, az Alapító Okirat módosítását viszont elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság módosító indítványát teszi 
fel szavazásra.   
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

118/2012.(XI.27.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul, hogy a Baráti Bölcsődében 2013. január 1. napjától 
kezdődően az alapszolgáltatáson túl, 300 Ft/óra térítési díj ellenében 
időszakos gyermekfelügyelet szolgáltatás kerüljön bevezetésre. 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 

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

119/2012.(XI.27.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baráti 
Bölcsőde módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 
Okiratát az előterjesztés szerint elfogadja. 
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5./ Hó- és síkosság- mentesítési feladatok ellátása a településen 
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 polgármesteri hivatal lefolytatta a beszerzési 
eljárást, s a legjobb árajánlatot adó Árvai Gold Kft-vel köt szerződést. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testület tudomásul vételét.  
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul vette. 
 
6./ Gyermekjóléti feladatok ellátása Győrújbarát településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Ez idáig a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
látta el ezeket a feladatokat. A társulás úgy döntött, hogy a törvény értelmében a 
következő időben nem kívánja ellátni. Győrújbarát ez idáig is kötelezett volt a 
gyermekjóléti feladatok ellátására. Az előnyök kihasználása végett Győrújbarát és 
Nyúl község közösen kívánja ellátni a feladatot, a társulás székhelye Győrújbarát, Fő 
u. 1. lenne 2013. január 1-jétől. Szükséges a szakhatósági hozzájárulások beszerzése, 
ezen a székhelyen működött eddig a kistérségi társulás mikrotársulása. 
 
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: 
 

120/2012.(XI.27.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
kijelenti, hogy a gyermekjóléti feladatellátást 2013. január 1. napjától 
önkormányzati társulási formában biztosítja, ennek érdekében 
feladat-ellátási társulási szerződést köt Nyúl Község 
Önkormányzatának Képviselő-testületével. 
A társulás székhelye: 9081 Győrújbarát, Fő utca 1. szám 
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A feladatellátáshoz szükséges állami normatíva lehívását mindkét 
település vonatkozásában Győrújbarát Önkormányzat Polgármesteri 
Hivatala végzi. 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármester asszonyt a 
társulási megállapodás aláírására.  

 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2012. december 31. 

 
7./ Egyebek 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Kéri az év végi jutalmazást tárgyalni az Egyebek 
napirendi pontban mind a köztisztviselők, mind a polgármester vonatkozásában. A 
Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, megkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a 
bizottság javaslatát. 
 
Rácz György képviselő: A köztisztviselők jutalmazásáról egyhangú szavazattal a 
Pénzügyi Bizottság azt a döntést hozta, hogy a köztisztviselők egyhavi 
alapilletményének megfelelő összeg kerüljön felosztásra a dolgozók között, a 
felosztás jegyzői hatáskör. Ebből a közalkalmazottak részére is adhat a jegyző 
belátása szerint. Nem plusz pénzről van szó, hanem a be nem töltött állások 
bérmaradványáról.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testület tudomásul vételét arra 
vonatkozóan, hogy a pénzmaradvány terhére a jegyző döntése és a polgármester 
egyetértése alapján az önkormányzat az alkalmazottait jutalmazza. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül tudomásul veszi az önkormányzat dolgozóinak jutalmazását a 
pénzmaradvány terhére. 
 
Rácz György képviselő: A Pénzügyi Bizottság javaslata volt még, hogy a 
polgármester két havi jutalmat kapjon, amelyről a bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal 
1 tartózkodás mellett nem döntött. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester bejelenti személyes érintettségét a kérdésben és 
az ülés vezetését átadja dr. Palla Roland alpolgármesternek. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester kéri, hogy aki egyetért azzal, hogy a polgármester 
két havi illetményét kapja meg jutalomként, az kézfeltartással jelezze.  
 
Alpolgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat 
nélkül, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozza: 
 



 9 

 
121/2012.(XI.27.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
Juhászné Árpási Irma polgármester jutalmazására két havi 
alapilletményt állapít meg. 

 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 
pályázni kívánt az önkormányzat egészségház építésére, azonban a pályázati 
kiírásnak a település nem felelt meg, így jelen pályázaton nincs lehetőség az 
indulásra.  
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Képviselői keretének fennmaradó részét a 
kisbaráti temető járdájának felújítására ajánlja fel. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Elkészült a Zöld utca útépítése, megköszöni a 
lakók köszönő szavait. Hamarosan befejeződik a Liszt Ferenc utcai óvoda 
tetőfelújítása is. 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 14 óra 20 
perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
Dr. Bálló Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 
 
 


