
 1 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. DECEMBER 10-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. december 10-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, Dr. Bálló Ferenc képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt 
venni, Dr. Palla Roland képviselő úr pedig nem jelent meg. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja Árvai István és Horváthné Csala Ágnes képviselőket. Kéri a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Árvai István és Horváthné Csala Ágnes képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

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

2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és a szociális szolgáltatások 
helyi szabályozásáról szóló 5/2011.(III.9.) Ör, valamint az önkormányzat által 
biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(VII.14.)Ör módosítása 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

3./ Győrújbarát, 3676/1 hrsz belterületbe vonása - végső szerkezeti terv módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Szakmai előadó:  Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
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4./ Döntés Győrújbarát, 702/1 hrsz ingatlan értékesítése ügyében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

5./ A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

7./ 2014. évi rendezvényterv elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 

8./ Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző  

9./ 2014. évi teljesítmény-követelmények meghatározása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
10./ Döntés települési tájegységi értéktár létrehozására megalakuló bizottságról 

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

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
12./ Közművelődési és köznevelési megállapodás 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
13./ Tájékoztatás törvényességi felügyeleti eljárás megszüntetéséről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
14./ Tájékoztatás Győrújbarát I.,II. Védőnői Szolgálat szakfelügyeleti 

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

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A 9./ napirendi pont adminisztratív hiba miatt 
került a meghívóba. Mivel a teljesítmény-követelmények meghatározása jegyzői 
hatáskör, ezért ezt kérem levenni a napirendről. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a 9./ napirendi pont levételét a napirendről. 
 
A napirenddel kapcsolatosan egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: kéri a napirendi pontok elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendek előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Belügyminisztérium Önkormányzati 
Államtitkárától kapott levélben a mai napon értesültünk, hogy ez év szeptemberében 
beadott fejezeti tartalék pályázatunk, melyben 45 millió Ft-ra pályáztunk, 
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eredményes volt, és 13.400.000 Ft vissza nem térítendő támogatás került megítélésre 
az Önkormányzat részére. 
 
Rácz György képviselő: Akkor ez azt jelenti, hogy mivel már minden költséget 
biztosítottunk az intézmény számára, akkor ez az összeg tartalékba kerülhet? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Ezt az összeget használjuk fel a különböző 
faluüzemeltetési feladatokra. Amennyiben marad tartalékunk, akkor az előirányzott 
kiadásokat fogjuk abból finanszírozni. 
 
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. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Intézményi térítési díjakról szóló rendelet módosítása 

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

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Minden évben napirendre kerül ezen 
rendeletünk módosítása. Mindenki előtt ismeretes, hogy az élelmiszer árak 
folyamatosan nőnek, ezért terjesztettük a képviselő-testület elé a térítési díjak 
változtatását. Az előterjesztés 4,19 %-os emelést javasol a tavalyi árakhoz képest.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően alkossa meg rendeletét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal,  tartózkodás 
nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
18/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az intézményi térítési 
díjakról szóló 3/2008.(II.6.) önkormányzati rendelet módosításáról 
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2./ A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és a szociális szolgáltatások 
helyi szabályozásáról szóló 5/2011.(III.9.) Ör, valamint az önkormányzat által 
biztosított gyermekvédelmi ellátásokról szóló 14/2006.(VII.14.)Ör módosítása 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Mindenki megkapta az előterjesztést írásban, mely 
részletesen tartalmazza, hogy ez év december 31-ig meg kell alkotni az 
önkormányzati segély rendeletünket. A korábbi átmeneti segélyt, a temetési segélyt 
és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást foglalja magában. Korábbi rendeleteink 
tartalmazták már, így ezek kerültek módosításra. A rendkívüli gyermekvédelmi 
támogatást a gyermekvédelmi rendeletünk tartalmazta. Átmeneti segély 
természetbeni ellátás formájában is biztosítható, ez korábban is így történt. Az 
Önkormányzat esetében átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság bírálja el ezeket 
a kérelmeket. A temetési segély önkormányzati segély címen fog futni. Eddig az 
szerepelt a rendeletben, hogy a legolcsóbb temetés 10%-át lehetett temetési 
segélyként kérni, ez úgy módosul, hogy egyszeri 20.000 Ft-os összegre lenne jogosult 
a kérelmező. Mindehhez egy új kérelem nyomtatvány is bevezetésre kerül. 
 
Rácz György képviselő: Áttanulmányoztam az előterjesztést, és egyetlen javaslatom 
lenne azzal kapcsolatosan, az egyedülállók esetén javaslom a jövedelemhatár 
megemelését, mert jelen előterjesztés szerint az 57.000 Ft-ot nem haladhatná meg. 
Úgy gondolom, hogy annyiból nem lehet megélni. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: 250%-ig megemelhető a jövedelemkorlát, eddig tudjuk 
felemelni. 
 
Rácz György képviselő: Javaslom, hogy emeljük fel erre a legmagasabb összegre. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a módosító 
indítványnak megfelelően alkossa meg rendeletét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
19/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete 

a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  és szociális szolgáltatások helyi 
szabályozásáról szóló 

5/2011.(III.9.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 



 5 

Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra bocsátja a gyermekvédelmi rendelet 
megalkotását az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
20/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat által biztosított gyermekvédelmi ellátásokról  szóló 
14/2006.(VII.14.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3./ Győrújbarát, 3676/1 hrsz belterületbe vonása - végső szerkezeti terv módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Szakmai előadó:  Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mint az előterjesztés is tartalmazza, az előző 
testületi ülésen már a szükséges határozatot meghozta a képviselő-testület, de a 
rendelet nem került szavazásra. Ezért került ismét a testület elé végső szavazásra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően alkossa meg rendeletét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát község Önkormányzata Képviselő-testületének 
21/2013.(XII.11.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 
4./ Döntés Győrújbarát, 702/1 hrsz ingatlan értékesítése ügyében 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület korábban már döntött ezen 
ingatlan elidegenítéséről. Mindösszesen 216 m2 terület nagyságról van szó, a testület 
határozatának megfelelően a kérelmező megküldte konkrét vételi ajánlatát, mely 400 
Ft/m2 összegről szól. 
 
Pammer Ernő képviselő: Ez a terület mindig egy gazos terület volt, a vállalkozó 
vállalja ennek rendbetételét, gondozását. 
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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: 
 

119/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a Győrújbarát, 702/1 hrsz ingatlan értékesítéséhez 400 
Ft/m2 áron azzal, hogy az ügyben felmerülő valamennyi költség a 
kérelmezőt terheli. Felhatalmazza a polgármestert az adás-vételi 
szerződés aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Határidő: azonnal 

 
5./ A 2014. évi belső ellenőrzési terv elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Rácz György képviselő: A Megoldás Kft végezte annak idején az iskola ellenőrzését 
is?  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Nem, az iskolát nem ő ellenőrizte. A Megoldás Kft a belső 
ellenőrzést végezte a kistérségen keresztül eddig is. 
 
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: 
 

120/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 70. § (1) 
bekezdése, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 119. § (5) bekezdése szerint a 2014. évi belső 
ellenőrzés témakörei: 
1./ A gazdálkodással, a pénzügyi-számviteli feladatok ellátásával 
összefüggő szabályzatok felülvizsgálata 
2./ A leltározás szabályozása és gyakorlata 
A belső ellenőrzési feladatok elvégzésével a Megoldás 2006 Kft-t 
bízza meg, felhatalmazza a polgármestert a 2014. évi belső ellenőrzés 
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elvégzésére szóló szerződés megkötésére. A belső ellenőrzés 
költségét az önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 
Határidő: 2014. január 31., illetve folyamatos 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

dr. Egri Zsanett jegyző 
 
 
6./ A képviselő-testület 2014. évi munkatervének elfogadása 

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

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztéshez Zólyomi Péter képviselő 
tett képviselői indítványt, ez is beépítésre került a munkaterv tervezetbe. 
 
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: 
 

121/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
képviselő-testület 2014. évi munkatervét a mellékelt formában 
elfogadja 

 
7./ 2014. évi rendezvényterv elfogadása 

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

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérdezi, hogy van-e a megküldött 
anyaggal kapcsolatosan vélemény, észrevétel, javaslat. 
 
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, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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122/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2014. évre vonatkozó rendezvénytervét az 
előterjesztés szerint elfogadja. 

 

8./ Beszámoló a polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérdezem jegyzőnőt, hogy kíván-e 
kiegészítést tenni. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Nem szeretnék kiegészítést tenni. Ha kérdés merül fel a 
képviselők részéről, akkor szívesen válaszolok. 
 
Rácz György képviselő: Végigolvastam az anyagot. A tavalyi évben is kértem - és 
ígéretet is kaptam - hogy a partnerek elégedettsége is mérve legyen, és kerüljön bele 
a beszámolóba. A minőségbiztosításnak az a lényege, hogy segítséget nyújtson a 
vezetőnek, hogy mi az amit jól, mi az, amit rosszul csinál a hivatal. Szívesen vettem 
volna, ha minket, mint képviselőket is megkérdeznek, illetve a vállalkozókat. Ebből 
lehetne együttműködési tervet készíteni. Ragaszkodni szeretnék ehhez a kéréshez a 
jövő év vonatkozásában is. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Emlékszem a képviselő úr ezen kérésére. A beszámoló nem a 
hivatal „fényezéséről” szól, az abban szereplő dolgok számokkal alátámasztásra 
kerültek. Megkérem képviselő urat, hogy támpontokkal segítse a kérdőív 
összeállítását, nem szeretném szubjektív módon meghatározni a támpontokat. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester Rácz György képviselő úr által tett 
kiegészítéssel az írásban megküldött beszámoló elfogadását kéri a képviselő-
testülettől. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

123/2013.(XII.10.) Kt határozat 
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

polgármesteri hivatal 2013. évi tevékenységéről szóló beszámolót 
elfogadja. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2014. évi beszámolót ügyfél 
elégedettségi kérdőívvel egészítse ki, melynek elkészítéséhez Rácz 
György képviselő ad támpontokat. 

  Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
  Határidő: 2014. december 20. 
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9./ 2014. évi teljesítmény-követelmények meghatározása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 
Levételre került a napirendek közül. 
 
10./ Döntés települési tájegységi értéktár létrehozására megalakuló bizottságról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület döntött települési 
tájegységi értéktár létrehozásáról, valamint arról, hogy ennek kialakítására 
bizottságot kíván felállítani. Az alábbi személyeket javasolja a bizottság tagjaivá az 
előterjesztés: Fehér Csilla, Horváthné Csala Ágnes, Juhászné Árpási Irma, Németh 
Endre Győrújbarát Díszpolgára, Németh Gyula. Az érdekelteket megkérdeztük, és 
elfogadják a bizottsági tagságot. 
 
Rácz György képviselő: Annak idején sem értettem egyet az előterjesztéssel, ennél 
sokkal fontosabb dolgok vannak a településen és az országban is. Mivel akkor is 
„nem”-mel szavaztam, most is így fogok tenni. 
 
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 szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

124/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény alapján települési értéktár bizottságot hoz létre a következő 
tagok részvételével: Fehér Csilla, Horváthné Csala Ágnes, Juhászné 
Árpási Irma, Németh Endre Győrújbarát Díszpolgára, Németh Gyula. 

 

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

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Változás történt az óvoda alapítvány 
kuratóriumi tagságában, Fekete Károlyné lemondott tagságáról, helyette Kapocsiné 
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Ódor Ágnes vállalná ezt a feladatot. A testületnek ez ügyben határozatban kell 
döntenie. 
 
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: 
 

125/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány az Óvodáért Győrújbarát Közalapítvány 
Kuratóriuma lemondott tagja, Fekete Károlyné helyére Kapocsiné 
Ódor Ágnest (9081 Győrújbarát, Panoráma utca 3.) választja meg a 
kuratórium tagjává. 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
 Határidő: azonnal 
 

12./ Közművelődési és köznevelési megállapodás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Csobolyó Néptánc Együttessel az 
Önkormányzatnak volt egy hosszú távú megállapodása, amely hamarosan lejár, 
ezért ismételten meg kell kötni. Az érintettekkel egyeztettünk, ennek alapján a 
Harmónia készítette el az előterjesztésként megküldött megállapodás tervezet. 
Szükséges a testület döntése a megállapodás elfogadásáról. 
 
Rácz György képviselő: Vannak a faluban olyan egyesületek, amelyeknek azt 
mondhatnánk hosszú távon, hogy ennyi pénzt mindig biztosítunk a működéséhez. 
Ezáltal kiszámíthatóbb lenne ezen egyesületek működése. Ekkora falunak el kell 
tudnia tartani egy sportegyesületet és néptánc egyesületet. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A költségvetési törvény függvényében tudja biztosítani ezt 
az Önkormányzat. Önként vállalt feladatként ilyet nem tudunk vállalni. Nem 
megalapozott a 2014. évi költségvetés terhére és még további 15 évre bevállalni ilyen 
összegű támogatást. Nem tartom indokoltnak és nem javaslom a testületnek, hogy 
ilyet vállaljon be előre. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az új Ötv. kimondja, hogy önként vállalt 
feladatot csak akkor vállalhat fel az Önkormányzat, amennyiben kötelező feladatait 
biztosította. Nem arról szól, hogy akarjuk-e támogatni vagy sem. Jelenleg év közben 
is változtatják a törvényeket. A jelen hatályos Ötv. nem teszi lehetővé, hogy előre 
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felvállaljon önként vállalt feladatokat az Önkormányzat. Erről már egyeztettünk a 
másik két féllel is, és mindketten elfogadták. 
 
Rácz György képviselő: Másfajta költségvetés készítési szisztémával biztosítható 
lenne. Ha a koncepció már eleve úgy készülne, hogy melyek a fontos dolgok, ki 
lehetne dolgozni, hogy hol legyen megtakarítás. A koncepció elfogadásakor általában 
a civil szervezetek támogatásán van a vita. Győrújbaráton a focipályánál például 
méltatlanok a körülmények, ezt a vendégcsapatok állítják. Amit nem tilt egy törvény, 
azt meg lehet tenni. Lehetne képezni olyan plusz alapot, amelyet felosztana a testület 
a költségvetés függvényében. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A sportlétesítményünk valóban elhanyagolt 
állapotban van. A felújítására régóta folyamatosan pályázunk, 5000 fő feletti 
települések azonban nem kerülhettek eddig be. Az idei évben azonban nyertünk, 
reméljük, hogy ezen pályázati pénzből fel fogjuk tudni újítani. A jövő évben még 
kevesebb lehetősége lesz az Önkormányzatnak az „osztozkodásra”, hiszen 
soronkénti feladatfinanszírozás lesz. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Jegyzőnővel értek egyet a rögzített dolgok ügyében. 
Ismerek olyan, tánccal foglalkozó egyesületet, akik egyetlen fillér önkormányzati 
támogatást sem kapnak, mégis működnek. Támogatni kell, de 15 évre bevállalni 
felelőtlenség lenne.  
 
Rácz György képviselő: A táncegyüttesek nagy része horribilis szülői hozzájárulást 
kér, ahhoz képest jelképes, amit itt kérnek. 
 
Pammer Ernő képviselő: Háromoldalú megállapodásról van szó. Megkapta az 
Együttes a módosítást, és azt elfogadta. Szeretném elmondani, hogy a Csobolyó nem 
egy táncegyüttes, hanem Magyarország egyik legjobb ifjúsági egyesülete. 
Antológiákra hívnak meg, ahova a legprofibb együttesek mehetnek. 300 gyermek 
táncol a Csobolyóban, legyünk büszkék rá. Egy falusi, egy község adta 
táncegyüttesről van szó. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Véleményem szerint ebben a faluban a Csobolyó 
hírnevét soha senki nem vonta kétségbe. A megállapodásban elég sok egyéb hiba is 
van, úgy tudom, hogy a Csobolyó például nem 15 éves egyesület, tavaly ünnepelte a 
20-dik születésnapját. 
 
Pammer Ernő képviselő: Ezek a hibák már javításra kerültek.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az anyag múlt héten lett kiküldve a 
testületnek, a javítás pedig tegnap érkezett meg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
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Pammer Ernő képviselő: Bejelenti az ügyben érintettségét, a szavazásban nem vesz 
részt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

126/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
háromoldalú közművelődési és köznevelési megállapodás aláírásáról 
dönt 15 év időtartamra a mellékelt tartalommal. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 
13./ Tájékoztatás törvényességi felügyeleti eljárás megszüntetéséről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  

 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az előző ülésen a Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályáról érkezett felhívás alapján döntött a testület a polgármesteri 
hivatal alapító okiratának módosításáról, amelyben a hivatal neve kijavításra került. 
Ezek alapján a Kormányhivatal tájékoztatta a törvényességi felügyeleti eljárás 
megszüntetéséről az Önkormányzatot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatást 
fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

127/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
törvényességi felügyeleti eljárás megszüntetéséről szóló tájékoztatást 
tudomásul veszi. 

 

14./ Tájékoztatás Győrújbarát I.,II. Védőnői Szolgálat szakfelügyeleti 
ellenőrzéséről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
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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: 
 

128/2013.(XII.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győrújbarát I.,II. Védőnői Szolgálat szakfelügyeleti ellenőrzéséről 
szóló tájékoztatást tájékoztató jelleggel elfogadja. 
 

Napirendek utáni felszólalások 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Minden kedves győrújbarátinak, a jelen 
lévőknek, a képviselő-testület tagjainak áldott, békés ünnepeket kívánok, jó 
egészséget és egy kiszámíthatóbb 2014-es évet.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 14 óra 35 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Árvai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


