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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2012. OKTÓBER 15-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI  NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatal tárgyalójában 2012. október 15-én 12.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 
üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Horváthné Csala Ágnes és 
Rácz György képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Horváthné 
Csala Ágnes és Rácz György  képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Polgármester felhatalmazása a járások felállásával kapcsolatos megállapodás 

aláírására  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendi pont a meghívóban a testületi ülés 
előtt kiosztásra került. Kéri a testületet, hogy a napirendi javaslatot fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
elfogadja a napirendi javaslatot. 
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Napirendi pont: 
 
1./ Polgármester felhatalmazása a járások felállásával kapcsolatos megállapodás 

aláírására  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Polgármester felhatalmazása a járások felállásával kapcsolatos megállapodás 

aláírására  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Azért kellett összehívni a képviselő-testület 
ülését, mivel a járások felállásával kapcsolatosan határidős döntéseket kell meghozni. 
Az előterjesztés kiosztásra került, kéri, hogy tegyék meg a képviselő-testület tagjai 
észrevételeiket, javaslataikat. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Az üres státusz nem kerül az önkormányzatnak 
pénzébe, miért jó mégis, hogy az kerül átadásra? Feladatokat visz el a járás, nem 
lenne e célszerű azoknak az embereknek az átadása, akiknek csökken a feladata, 
lehetséges, hogy nem feltétlenül kell a hivatalban ekkora létszám. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A szociális ügyek közül a közgyógyellátási ügyeket és az 
alanyi jogon járó ápolási díjat viszik el, valamint elkerül még a népesség-
nyilvántartás. Minden más itt marad, tehát a feladat elvonása nem lesz olyan 
mértékű, ami kevesebb ügyintézővel megoldható lenne. Két üres státusz volt, amit 
eddig is be lehetett volna tölteni, ezeken eddig is költségmegtakarítást lehetett elérni. 
Szerencsés helyzetben van az önkormányzat, hogy lehetőség van üres státuszok 
átadására, és nem embereket kell átadni. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Győrújbarát Község Önkormányzatának 
jelenleg 21 alkalmazottal kéne működnie. A költségvetési törvény is 16 embert 
határoz meg, jelenleg 15 fővel működik az Önkormányzat. Látható, hogy jelenleg is 1 
fővel kevesebb létszámmal működik a hivatal. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Tehát a finanszírozás továbbra is rendben lesz. Ennyi lett 
volna a kérdés. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Igen, továbbra is biztosítva van a finanszírozás. 
 
Rácz György képviselő: Hogy a feladattal együtt státuszokat is elvisznek, azzal 
nincs gond. De az önkormányzat által megvásárolt eszközök átadásával nem ért 
egyet. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Kötelező biztosítanunk a státuszokhoz kapcsolódó tárgyi 
feltételeket is. 
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12.15 perckor Árvai István képviselő és dr. Palla Roland alpolgármester megérkezik az ülésre. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérdezi a képviselő-testület tagjaitól, hogy 
van-e még kérdésük az előterjesztéssel kapcsolatban. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az 
alábbi határozatot hozza. 
 
 105/2012(X.15.) Kt. határozat 
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
 Juhászné Árpási Irma Polgármestert, hogy a járások kialakításáról szóló 2012. 
 évi XCIII. Törvény 2.§(2) bekezdésében foglaltak alapján a járási hivatal 
 kialakításával kapcsolatban megkötendő megállapodást aláírja. 
 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
 Határidő: értelemszerűen 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 12 óra 20 perckor bezárja. 
 
 

 
 

Juhászné Árpási Irma 
polgármester 

 
 

Dr. Egri Zsanett 
jegyző 

 
 
 

Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 


