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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2012. december 11-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, dr. Márai István képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt 
venni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Árvai István és Pammer Ernő 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Árvai István és Pammer Ernő képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
Szakmai előadó: Janákné Szalkai Éva élelmezésvezető 

2./  Beszámoló a polgármesteri hivatal 2012. évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző  

3./ 2013. évi teljesítmény-követelmények meghatározása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

4./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
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5./ 2013. évi rendezvényterv elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 

6./ 2. sz. háziorvosi körzet szerződés módosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Döntés fogorvosi praxisjogról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8./ 49/2010.(V.18.) Kt határozat A, és B pontjának visszavonása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai jegyző: dr. Egri Zsanett jegyző 

9./ Döntés közterület elnevezéséről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Káposzta Ágnes műszaki beszerzési előadó 

10./ Polgármester felhatalmazása a Pannon-Víz Zrt-vel kötendő szerződés 
aláírására 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
11./ Győrújbarát és Nyúl községe önkormányzatainak gyermekjóléti szolgálata 
alapító okiratának elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
12./ Győrújbarát Község Önkormányzatának családsegítő szolgálata alapító 
okiratának elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
13./ Könyvtár és Közművelődés működéséhez szükséges alapító okirat elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 

14./GYTKT Társulási megállapodásának módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

15./II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola átadás-átvételi megállapodás aláírására 
polgármester felhatalmazása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendi pontokat írásban mindenki 
megkapta. A 7./ napirend kapcsán zárt ülést szükséges tartani, valamint pót 
napirend felvételére van szükség „Döntés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat dolgozói létszámának módosításáról” címmel. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a 7./ napirend zárt ülésen történő tárgyalását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a pót napirendi pontot. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a fentiekkel módosított  napirendet. 
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Napirendek előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendek előtti beszámolók anyagát a 
képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, 
hogy a Zöld utca útjavítási munkái befejeződtek, valamint a Liszt Ferenc utcai óvoda 
tetőszerkezet átadás-átvétele is megtörtént. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a napirendek előtti a/ b/ és c/ pontok beszámolóit tudomásul 
veszi. 
 
Napirend tárgyalása 
 
1./ Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
Szakmai előadó: Janákné Szalkai Éva élelmezésvezető 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az élelmezésvezető benyújtotta a javaslatát a 
jövő évi térítési díjakra, amelyet az élelmiszer árak emelkedése indokol. Kéri, hogy a 
testület tagjai tegyék meg észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Rácz György képviselő: Amennyiben anyagilag nem ró nagy terhet az 
önkormányzatra, úgy javasolja, hogy a szociális étkezés térítési díja ne változzon a 
2012-es díjhoz képest. 
 
Weller Éva szociális ügyintéző: Hét fő szociális étkezője van az önkormányzatnak 
jelenleg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az előterjesztésben foglalt intézményi térítési díjakat elfogadja 
azzal a módosítással, hogy a szociális étkezés díja változatlanul a 2012. évi 
összegben kerül megállapításra 2013. évre vonatkozóan is. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az intézményi térítési díjakról szóló rendelet 
megalkotását teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékelt formában megalkotja az alábbi rendeletet: 
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Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének 
24/2012. (XII.12.) önkormányzati rendelete  

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési 
díjakról szóló 3/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2./  Beszámoló a polgármesteri hivatal 2012. évi tevékenységéről 

Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző  
 

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

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérdezi a jegyzőt, hogy kívánja-e az 
előterjesztést kiegészíteni. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Megkérdezi, hogy mi az oka az igazgatás területén 
jelentkező fluktuációnak. Véleménye szerint a karbantartók esetében azokra a 
feladatokra kéne a hangsúlyt helyezni, amelyeket mindenképpen el kell végeznie az 
önkormányzatnak, és csak a szabadon maradó időben történjen pl. a szelektív 
szigetek környékén szemétgyűjtés, hiszen az nem az ő feladatuk lenne. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A fluktuáció a beszámolóban a vezetőkre vonatkozott, nem 
az igazgatási dolgozókra, annak az okát pedig a képviselők ismerhetik. A 
karbantartók munkájával kapcsolatosan elmondja, hogy 3 fő karbantartó van, sok 
elvégzendő feladattal. A szemétgyűjtés a lakók nem megfelelő viselkedése miatt lett 
a feladatuk, de nem az az elsődleges feladata a karbantartóknak, ezt heti 2-3 
alkalommal a reggeli időszakban végzik. 
 
Rácz György képviselő: Hiányolja a beszámolóból a partnerek véleményének 
feltüntetését, hogy mi a lakosság véleménye a hivatal dolgozóiról. Javasolja, hogy a 
jövőben kerüljön bele az anyagba arra vonatkozóan egy összegzés, hogy az 
állampolgároknak mik a visszajelzései az ügyintézéssel kapcsolatosan, mit tartanak a 
hivatal erősségének, mit a gyengéinek. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A jövő évi beszámoló készítésekor figyelembe veszi 
képviselő úr észrevételét. 
 
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: 
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122/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 
polgármesteri hivatal 2012. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. 

 
3./ 2013. évi teljesítmény-követelmények meghatározása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

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

 
Zólyomi Péter képviselő: Személyes pozitív tapasztalatként említi meg a hivatalnak 
az iparűzési adó behajtása ügyében tett intézkedéseit. Javasolja a jövő évre 
vonatkozóan, hogy a helyi vállalkozásokat még jobban segítse a hivatal az 
engedélyek beszerzése, adminisztráció tekintetében. Úgy véli, aki építeni, fejleszteni 
szeretne a településen, azt támogatni kell. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Minden adóhátralékost ugyanúgy megkeresett a hivatal, 
először felszólító levéllel, majd ezután került sor inkasszálásra. A hivatal minden 
ügyet kiemelten kezel, a harminc napos határidős feladatokat nem a 29. napon látja 
el. Beruházást pedig semmi esetre sem szeretne a hivatal hátráltatni. 
 
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: 
 

123/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a 2013. évre szóló teljesítménykövetelmények kiemelt 
céljait, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.   
Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a 
Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2013. évben irányadó, 
személyre szóló teljesítménykövetelményeket.  
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

dr. Egri Zsanett jegyző  
Határidő: 2013. február 28. 

 
4./ A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
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Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A munkatervben rögzítettekhez képest 
gyakrabban kellett ülést tartania a képviselő-testületnek, mivel a törvény csak pár 
napot adott bizonyos döntések meghozatalára. A várható változások arra engednek 
következtetni, hogy a jövő év elején is erre lehet számítani. 
 
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: 
 

124/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselő-testület 2013. évi munkatervét a mellékelt formában 
elfogadja. 

 
 

5./ 2013. évi rendezvényterv elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A jövő évi elvonások ismeretében igyekeztünk 
változatos rendezvénytervet összeállítani. 
 
Rácz György képviselő: Formai észrevétel, hogy 2013-tól az iskola nem tartozik az 
önkormányzathoz, ezért rendezvények felelősévé nem tehető az iskola igazgatója. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az iskola átadása után is azt kéri az 
önkormányzat, hogy mivel az önkormányzat lesz az iskola fenntartója, az iskola 
továbbra is vegyen részt a falu életében, és az igazgató legyen erre tekintettel. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A rendezvénytervben hét alkalommal van 
megnevezve az igazgató felelősnek, ezek mindegyike iskolai rendezvény. 
 
Több 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: 
 

125/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. 
évi rendezvénytervet a mellékelt formában elfogadja. 

 
6./ 2. sz. háziorvosi körzet szerződés módosítás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Jogszabályi változás miatt szükség van a 
háziorvosi szerződés módosítására. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Érintettségét bejelenti, a szavazásban nem vesz 
részt. 
 
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 – dr. Palla Roland alpolgármester nem szavazott - az alábbi 
határozatot hozza: 
 

126/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul ahhoz, hogy a második háziorvosi körzetben dr. Palla 
Roland háziorvos a továbbiakban a Promo-Med Háziorvosi Kft 
keretében lássa el a háziorvosi teendőket. 
Határidő: 2013. január 1. 

 
 

7./ Döntés fogorvosi praxisjogról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

A képviselő-testület döntése alapján zárt ülésen kerül megtárgyalásra. 
 

8./ 49/2010.(V.18.) Kt határozat A, és B pontjának visszavonása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai jegyző: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
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Dr. Egri Zsanett jegyző: 2010-ben döntött a képviselő-testület a lakók véleményének 
megkérdezése nélkül az utcanév változásról, majd az idei évben Zólyomi képviselő 
úr vetette fel ennek a határozatnak a végrehajtása ügyét. A lakossági igény 
felmérésének eredményeként két „igen” válasz érkezett a hivatalba, a többi válasz 
nemleges volt, tehát a lakosság nem kívánja az utcák átnevezését a korábbi határozat 
szerint. Ezért javasolja a határozat visszavonását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 0 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

127/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
49/A/2010.(V.18.) valamint a 49/B/2010.(V.18.) Kt határozatot 
visszavonja. 

 
 

9./ Döntés közterület elnevezéséről 
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: Győrújbarát Díszpolgárai juttattak el kérelmet a 
hivatalba, valamint képviselő-testületi döntés is született korábban közterület 
majdani elnevezéséről. Az előterjesztés tartalmazza a konkrét javaslatot, ezekről kéri 
egyenként a testület szavazatát. 
  
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: 
 

128/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrújbarát, 2676/2 hrsz. területet (Szalonna dűlő) átnevezi Dr. Fehér 
János utca névre 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

129/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrújbarát, 3120 hrsz. területet (tűzoltó szertár tere) elnevezi  
Jámbor Vilmos térnek. 

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

130/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Győrújbarát, Művelődési Otthon és Faluházat átnevezi Dr. Timaffy 
László Művelődési Otthon és Faluház névre. 
 

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

131/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a leendő 
egészségház épületet Dr. Fehér János Egészségháznak nevezi el. 

 
 

10./ Polgármester felhatalmazása a Pannon-Víz Zrt-vel kötendő szerződés 
aláírására 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Törvényi változás miatt van szükség a 
szerződés megkötésére, mivel a vagyon- és műtárgyak az önkormányzatok 
tulajdonába kerülnek átadásra. A képviselő-testület tagjai az előterjesztésekkel együtt 
megkapták a szerződés tervezetét 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: 
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132/2012.(XII.11.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármestert a Közszolgáltatási 
és vagyonkezelési-üzemeltetési szerződés, valamint az Előzetes 
egyetértési nyilatkozat aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: értelemszerűen 

 
11./ Győrújbarát és Nyúl községe önkormányzatainak gyermekjóléti szolgálata  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előző képviselő-testületi ülésen volt már szó 
arról, hogy a gyermekjóléti szolgálatot a jövőben Nyúl községgel együtt kívánja az 
önkormányzat működtetni. Ehhez szükséges a Gyermekjóléti Szolgálat Alapító 
Okiratának, a Szervezeti és Működési Szabályzatának és a Szakmai programjának az 
elfogadása.  
 
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: 

 
133/2012.(XII.11.) Kt határozat 
 a.) Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete   
      a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulása 
     alapító okiratát  elfogadja. 
b.) E határozat mellékletét képezi a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti 
Szolgáltatást  

Ellátó Társulás Alapító Okirata. 
     Határidő: 2012.12.12. 
    Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

 
134/2012.(XII.11.) Kt határozat 
a.) Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
      a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulása 
      Szervezeti és Működési Szabályzatát  elfogadja. 
b.) E határozat mellékletét képezi a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti    
Szolgáltatást Ellátó Társulás Szervezeti és Működési Szabályzata. 
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     Határidő: 2012.12.12. 
  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

 
135/2012.(XII.11.) Kt határozat 
a.) Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
      a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulása 

Szakmai Programját elfogadja. 
b.) E határozat mellékletét képezi a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti 
Szolgáltatást  

Ellátó Társulás Szakmai Programja 
     Határidő: 2012.12.12. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

12./ Győrújbarát Község Önkormányzatának családsegítő szolgálata alapító 
okiratának elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Eddig ezt a feladatot az önkormányzat a Győri 
Többcélú Kistérségi Társuláson keresztül látta, kötelezően ellátandó feladata az 
önkormányzatnak. A feladat további ellátásához szükséges a családsegítő szolgálat 
szakmai programjának elfogadása. 
 
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: 

 
136/2012.(XII.11.) Kt határozat 
a.) Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete  

 a Családsegítő Szolgálat Szakmai Programját elfogadja. 
b.) E határozat mellékletét képezi a Családsegítő Szolgálat Szakmai 
Programja 

 Határidő: 2012.12.12. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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13./ Könyvtár és Közművelődés működéséhez szükséges alapító okirat elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 
 

Horváthné Csala Ágnes képviselő: A képviselő-testület határozott már arról az 
intézmény átszervezése kapcsán, hogy a Művelődési Otthont és Könyvtárat nem 
kívánja külön intézményként működtetni, hanem az önkormányzat keretein belül. A 
különböző törvények és jogszabályok miatti általános, több települést is érintő 
probléma megoldására Széles Sándor kormánymegbízott úrtól írásban kért 
állásfoglalást az önkormányzat (levél a jegyzőkönyvhöz mellékelve), mivel a 
tekintetben a Szakágazati törvény és az Államháztartási törvény nem egységes, hogy 
hogyan lehet megvalósítani ezen feladatok nyilvántartását és az önkormányzat 
keretein belül történő ellátását. Áthidaló megoldásként arra van lehetőség, hogy az 
Önkormányzat SZMSZ-ének 6. sz. függelékébe szakfeladati számmal be vannak 
jelölve ezek a feladatok, de ez pályázat beadására kevés.  
 
Zólyomi Péter képviselő: Miért nem kaphatták meg a képviselők a levelet? 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Csütörtökön került összeállításra a testületi ülés anyaga, az 
említett levelet pedig pénteken küldte meg a hivatal a kormánymegbízott úrnak, 
ezért nem kerülhetett kiküldésre. 
 
Rácz György képviselő: Ez esetben törölni kellett volna a napirendi pontot. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Nem kapott a hivatal egyértelmű 
iránymutatást, a megoldás tekintetében próbált a hivatal törvényeket illetve 
jogszabályokat keresni. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Le lehetett volna a napirendet venni a napirendek közül. 
A pénteken a Kormányhivatalnak küldött levélre nem csoda, hogy hétfőig nem 
érkezett válasz.  
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Lehetne-e esetleg társulásban ellátni a feladatot? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Társulni akkor lehet, ha más is társulni kíván. 
Meg kell várni a választ a Kormányhivataltól. Nem mostani a probléma, augusztus 
óta máshonnan is próbált a hivatal segítséget kérni a kérdésben. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
14./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás a jelen 
formájában július végéig marad meg, szükséges a társulási megállapodás 
módosítása, és az elfogadott határozat megküldése valamennyi tagtelepülés által a 
megadott határidőig a Kistérség részére.  
 
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: 

 
137/2012.(XII.11.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását 
az előterjesztés szerint elfogadja. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
 
15./ napirendi pont: II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat átadás-átvételi megállapodás aláírására polgármester felhatalmazása  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A teljes írásos anyag csütörtökön öt órakor 
érkezett meg a hivatalba, ezért a meghívóval együtt nem lehetett már kiküldeni. Az 
első változat egyeztetésére a mai napon 6 órakor kerül sor, holnap pedig az aláírásra. 
A törvényeket végre kell hajtani, de az önkormányzat próbálja a helyzetből a 
legjobbat kihozni. Az iskola akkor is a mi iskolánk, a mi intézményünk, a mi 
pedagógusaink. Változhatnak a törvények, de mi továbbra is fenntartjuk az 
intézményeinket. 
 
Rácz György képviselő: Nem szabad azzal hitegetni, hogy nem fog változni semmi, 
hogy nem fogja negatívan érinteni a dolgozókat, az iskolákat. A cél az, hogy egy 
szintre hozza az állam az iskolákat, a kiemelkedőket nem fogják annyira 
finanszírozni. Plusz pénzt nem tud az önkormányzat adni. Eddig amit az állam 
adott, az csak a fizetésekre volt elég. Hosszú távon iskolák bezárásához vezethet az 
új törvény, nem ért egyet az egész eljárással, nem lehet felelősen dönteni a kérdésben, 
nem adnak mozgásteret az iskoláknak. Diktátumokat adnak az önkormányzatoknak, 
amelyeket csak elfogadnia lehetett a testületnek. A Szakszolgálat megyei fennhatóság 
alá fog kerülni, a helyi gyerekekre biztosan kevesebb fog kerülni, ugyanakkor az 
egyházak pedig saját szakszolgálatot tarthatnak fenn. 
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Dr. Palla Roland alpolgármester: Véleménye szerint nagy anyag került kiosztásra a 
napirend kapcsán, nincs kellő idő az áttanulmányozásra, és arról lehet csak döntést 
hozni, hogy az a jelen formában aláírásra fog kerülni. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Jogszabály előírhat szerződéskötési kötelezettséget. A 
szerződés tartalmára vonatkozóan nem tud nyilatkozni, valamint arról sem, hogy 
valamennyi lehetőséget kihasznált-e az Önkormányzat. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Amennyiben nem hatalmazza fel a 
megállapodás aláírására a képviselő-testület a polgármestert, akkor december 20-ig a 
miniszter fog erről dönteni. Tegnap este 6 órára kaptak időpontot az egyeztetésre, ma 
6 órára van időpont a megállapodás aláírására. Valamennyi településnek december 
13-ig alá kell írnia a megállapodást. 
 
Rácz György képviselő: Megvan az eljárási rend, két éve készülnek a változtatások 
végrehajtására. Példátlan, hogy nem tisztelik meg az Önkormányzatokat.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Ezeket a problémákat mindenki látja, de ha 
nem fogadja el a testület a megállapodás aláírását, akkor nem tudni, mi lesz az 
iskolának a sorsa. Nem a törvények jogosságáról kell dönteni, hanem arról, hogy az 
önkormányzatnál marad az iskola, vagy állami kézbe kerül. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Emberek sorsáról kell a testületnek döntenie, jó 
lenne, ha minden képviselő úgy döntene, ahogy dönteni kell. Egy döntési helyzetbe 
van téve a képviselő-testület ugyanúgy, mint máskor is. Ha a testület akarja, hogy 
Győrújbaráton maradjon az iskola, akkor meg kell szavazni az előterjesztést.  
 
Rácz György képviselő: Jelezni kell a hatalom felé azt is, hogy vannak gondolatok is 
a testületben. A demokrácia általános szabályait illik mindenkinek betartani.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodás 
mellett az alábbi határozatot hozza: 

 
138/2012.(XII.11.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármestert a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat átadás átvételi 
megállapodás aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 
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16./ Pót napirendi pont: Döntés a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai 
Szakszolgálat dolgozói létszámának módosításáról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gottlieb László igazgató 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a képviselők 
részére. 
 
Gottlieb László igazgató: Jelen ismereteink szerint az előterjesztésben szereplő 
javaslat pozitív kimenetelű döntése lesz az önkormányzatnak, hiszen nem új 
státuszról van szó, hanem státusz áthelyezésről, olyan státusz áthelyezéséről, mely 
után a dolgozó teljes bérét az állam finanszírozza. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban kiosztott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
139/2012.(XII.11.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola és Pedagógiai Szakszolgálat iskolai 
intézményegységében a pedagógus létszámot 2012. 12.1-i hatállyal 33,25 
főről 33,75 főre, a dolgozói létszámot 12-ről 11,5-re módosítja. 

 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
Zólyomi Péter képviselő: A képviselői keretéből 200.000 Ft-ot ajánl fel az 
Evangélikus Egyház működésére, 100.000 Ft-ot pedig a Diák Sport Egyesület 
működésére. 
 
Rácz György képviselő: A képviselői keretének maradék összegét felajánlja az 
általános iskola részére fenyőfa és fenyődíszek vásárlására. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A képviselői kerete fennmaradó összegének felét a 
Tűzoltó Egyesület jövő évi működésére, másik felét pedig a Nyugdíjas Klub részére 
ajánlja fel.  
 
Torma Attiláné helyi állampolgár: A Baráti Hírmondóban megjelent anyagot 
nagyon tartalmasnak tartja, hiányolja, hogy a honlapon nem került megjelenítésre. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Megköszöni a pozitív észrevételt. A Hírmondó utolsó két 
száma még valóban nem került fel a honlapra, ez a jövőben meg fog történni. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Az év utolsó testületi ülésén boldog, békés 
ünnepet kíván a képviselő-testület tagjainak, minden kedves lakónak. Megköszöni a 
testület egész évi munkáját. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 15 óra 05 
perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
Dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
Árvai István 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
Pammer Ernő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 
 
 
 
 
 


