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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. FEBRUÁR 12-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. február 12-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 Dr. Bálló Ferenc és Rácz György 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Dr. 
Bálló Ferenc és Rácz György képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
2./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
3./ Települési képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
4./ Bizottsági elnökök tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
5./ Bizottsági tagok tiszteletdíjának megállapítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
6./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése tervezetének benyújtása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 
7./ Adósságállomány konszolidáció 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

8./ Bérbeadási szabályzat módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 
9./ Csatlakozás a Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutód Társulásához 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
10./ Vadkörte utca útépítési, aszfaltozási munkálatokkal kapcsolatos kérelme 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

11./ Kérelem a 4124 hrsz-ú út megosztására  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

12./ Kérelem „védett hegygerinc” törlése iránt 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

13./ Régi iskola fenntartásával kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

14./ 1416/7 hrsz-ú ingatlan határvonal módosítási kérelme  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

15./ 3238 hrsz építési övezet határmódosítás iránti kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

16./ Győrújbarát , 654/4 hrsz pince tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 

17./ Vaskér utca lakóinak ismételt kérelme 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

18./ Közművelődési rendelet módosítása 
 Előadó: Dr. Egri Zsanett jegyző 

19./ Pitypang Óvoda és Baráti Bölcsőde nyári leállása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gallainé Czeiter Ildikó óvodavezető 

Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 
20./ 2013. évi igazgatási szünet  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
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21./ Tájékoztatás Tényő község polgármesterének megkereséséről  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Képviselői indítványra javasolja a 4./, 5./ és 
21./ napirendi pontok levételét a napirendek közül. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a  4./ napirendi pont levételét a napirendek közül. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja az 5./ napirendi pont levételét a napirendek közül. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a  21./ napirendi pont levételét a napirendek közül. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a fentiekkel módosított  napirendet. 
 
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. 
 
Napirend tárgyalása 
 
1./ Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása 
 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. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Bejelenti érintettségét a napirend kapcsán. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Az 1994. évi LXIV. tv. 14.§-a tartalmazza, hogy „A 
képviselő-testület az önkormányzati képviselő (a továbbiakban: képviselő), a 
bizottság elnöke, tagja és a tanácsnok részére – megválasztásának időpontjától 
megbízatása megszűnéséig – tiszteletdíjat és természetbeni juttatást állapíthat meg.” 
Ez egy lehetőség, sajnos a törvény e tekintetben nem eléggé egyértelmű. Az 
alpolgármester megválasztására 2010-ben került sor. Az alakuló ülésen szóban, majd 
azt követően írásban nyilatkozott alpolgármester úr arról, hogy nem kívánja felvenni 
a tiszteletdíját. Jelenleg dönthet úgy a képviselő-testület, hogy megállapít az 
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alpolgármester számára tiszteletdíjat. A Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta a 
kérdést, és a maximálisan adható összegre tett javaslatot. Felhívja a figyelmet arra, 
hogy a tiszteletdíj megállapítása a ciklus alatt törvényességi szempontból kétséges, 
ezzel kapcsolatosan több egyeztetés is történt a Kormányhivatal Törvényességi 
Felügyeleti Főosztályával. Bizonyos, hogy a Pénzügyi Bizottság által javasolt, január 
1-jétől történő megállapításra nincs lehetőség. Hangsúlyozza továbbá, hogy a 
tiszteletdíj nem állami finanszírozású, a helyi adóbevételekből kerül megfizetésre. 
Ennek függvényében kéri a képviselő-testülettől a döntés meghozatalát. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, a határozati javaslatot a képviselő-testület tagjai írásban megkapták. A 
javaslathoz képest a Kormányhivatallal történt egyeztetések után annyi a változás, 
hogy nem január 1-jétől kerül megállapításra a tiszteletdíj az alpolgármester részére, 
hanem a 2013. évi költségvetési rendelet hatályba lépésének napjától. Megkérdezi a 
Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kívánja-e az előterjesztést kiegészíteni. 
 
Rácz György képviselő: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

1/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
társadalmi megbízatású alpolgármester részére tiszteletdíjat nem állapít 
meg.  

 
2./ Alpolgármester költségtérítésének megállapítása 
 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 Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és nem 
javasolta az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítását havi 37.683 Ft-ban. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság által tett, írásban 
megküldött határozati javaslatot teszi fel elsőként szavazásra. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 2 igen, 3 nem szavazattal, 3 fő 
tartózkodása mellett nem az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2013.(II.12.) Kt. határozat  
  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem  
  fogadja el a Pénzügyi Bizottság azon javaslatát mely szerint nem  
  támogatja az alpolgármester költségtérítésének megállapítását 37.683 
  Ft/hó összegben. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy kézfeltartással szavazzon, aki 
egyetért az alpolgármester részére a havi 37.683 Ft költségtérítés megállapításával. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 3 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2013.(II.12.) Kt. határozat  
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
 alpolgármester részére költségtérítést nem állapít meg.  

 
3./ Települési képviselők tiszteletdíjának megállapítása 
 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: Szintén megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság. A 
határozati javaslat ebben az esetben is annyiban módosul, hogy a 2013. évi 
költségvetési rendelet hatályba lépésének napjától lehetséges megállapítani a 
képviselők részére a tiszteletdíjat. 
 
Rácz György képviselő: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra a fenti módosítással együtt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2013.(II.12.) Kt. határozat  
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi 
 önkormányzati képviselő részére havi tiszteletdíjat nem állapít meg.  

 
 
Zólyomi Péter képviselő: A 2013. évi tiszteletdíjáról le kíván mondani. 
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Pammer Ernő képviselő: Tekintettel arra, hogy jelen költségvetésben a civil 
szervezetek nem kapnak semmilyen támogatást az Önkormányzattól, a 
tiszteletdíjáról lemond a Csobolyó Néptáncegyüttes javára. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Felhívja a képviselők figyelmét arra, hogy a minősített 
többség hiányára való tekintettel képviselői tiszteletdíj nem került megállapításra, 
így nem szükséges arról lemondania a képviselőknek. 
 
6./ Az önkormányzat 2013. évi költségvetése tervezetének benyújtása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A törvény értelmében a polgármesternek a 
jegyző által elkészített költségvetési tervezetet február 15-ig be kell nyújtania a 
képviselő-testület elé. A Pénzügyi Bizottság első fordulóban megtárgyalta a 
tervezetet, és a hivatal dolgozóival a benyújtásra kész tervezet elkészült. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A 2013. évi költségvetés tervezésekor teljesen más 
szemléletet kellett figyelembe venni, hiszen feladat-finanszírozás váltotta fel a 
korábbi normatív finanszírozást. Az MÖtv 13.§-a tartalmazza azokat a kötelező 
ellátandó feladatokat, amikre fordítani lehet ezen összeget. Kizárólag a kötelező 
feladatok ellátását követően lehetséges önként feladatot vállalni, azok költsége nem 
veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Az Önkormányzat bevételeinek 
csökkenése 2012. évhez képest 87.795.460 Ft. Összességében 186.569.932 Ft elvonást 
kell figyelembe venni a költségvetés tárgyalásánál, valamint azt, hogy a költségvetés 
nem lehet mínuszos. Az előterjesztésként megküldött anyag még a Pénzügyi 
Bizottság ülésére készült, így az 12.437.380 Ft hiányt tartalmaz. Mivel a képviselői és 
alpolgármesteri tiszteletdíjak nem kerültek megállapításra, így jelenleg 9-10 millió Ft 
pluszban van a költségvetés.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság ülésén az 
intézményvezetők is részt vettek, a bizottság kérte a vezetőket, hogy tekintsék át a 
tervezett dologi kiadásaikat, és amennyiben lehetséges, csökkentsék azt. Ennek 
kidolgozása megtörtént, megadja a szót az intézményvezetőknek. 
 
Gallainé Czeiter Ildikó óvodavezető: A kollégákkal egyeztetve fel tudja vállalni az 
óvoda intézményvezetőjeként, hogy a Köznevelési törvény által előírt kötelező 
dolgozói létszámbővítésre később kerül sor, így 1,5 millió Ft-ot tud az óvoda 
megtakarítani, valamint a kis értékű dolgokból 125.000 Ft csökkentést tudnak 
vállalni. 
 



 7 

Gottlieb László, iskola igazgató: Jelzi, hogy az iskola dologi költségvetése a 2012. 
évhez képest 4 millió Ft-tal csökkent. Néhány tétel van, amelynél nem fognak 
beleférni a költségvetésbe, pl. az irodaszer, tisztítószer beszerzéseknél, hiszen a 
korábbi években is a felhalmozott pályázati pénzekből került itt pótlásra a hiány. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Jelen költségvetés beterjesztésre került, 
elfogadásra nem. A Pénzügyi Bizottság még egyeztetni fog az intézményvezetőkkel. 
5000 fő feletti települések esetében az iskolát az Önkormányzatnak kell fenntartania 
ugyanazon szinten, mint 2012. évben. Ehhez az állam jelen pillanatban semmilyen 
támogatást nem nyújt, egyeztetések folynak a Tankerülettel. A civil szervezeteket 
arra kéri, hogy legyenek türelemmel, folytassák tovább a megkezdett munkájukat, az 
Önkormányzat próbál megoldást találni a támogatásukra. Törvény kötelezi az 
Önkormányzatot a költségvetés elfogadására, ellenkező esetben az állami 
finanszírozásokat az Államkincstár visszatartja. A helyzetet a törvény idézte elő, amit 
az Önkormányzatnak végre kell hajtania.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra azzal a kiegészítéssel, hogy az Önkormányzat felkéri a jegyzőt, hogy a 
fent elfogadott határozatokat építse be a 2013. évi költségvetésbe, amelynek 
megtárgyalását a Pénzügyi Bizottság 2013. február 19-én 17 órakor tartandó ülésén 
ismét napirendre tűzi. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2013.(II.12.) Kt. határozat  
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részére az 

Önkormányzat 2013. évi költségvetése benyújtásra került, az 
egyeztetések az intézmény-vezetőkkel tovább folytatódnak. Felkéri a 
jegyzőt, hogy a fent elfogadott határozatokat építse be a költségvetésbe. 

  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
7./ Adósságállomány konszolidáció 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Büszkén mondható el, hogy 1990 óta 
Győrújbarát Község Önkormányzatának valamennyi testülete törekedett az 
adósságoktól mentes gazdálkodásra. A képviselő-testület és a polgármester 
egyetemlegesen felel. Az adósság, amit jelen esetben Győrújbarát esetében az állam 
átvállal, a Civilház felújításából adódott.  
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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 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2013.(II.12.) Kt. határozat  
1. A képviselő-testület Magyarország 2013. évi központi 
költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (továbbiakban: 
költségvetési törvény) 72-75. §-aiban foglaltakra figyelemmel 
kinyilvánítja, hogy a költségvetési törvényben írt feltételekkel az 
adósságállománya Magyar Állam által történő átvállalását igénybe 
kívánja venni. 
2. A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat nem 
rendelkezik olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 
kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódik, vagy annak 
fedezetére, teljesítésének biztosításául szolgál. 
3. A képviselő-testület kinyilvánítja, hogy a Polgári 
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 332. § alapján 
megállapodást kíván kötni a Magyar Állammal az önkormányzatot 
terhelő, az adósságátvállalással érintett adósságállománya 
átvállalásáról. 
4. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben 
felhatalmazza a polgármestert, hogy: 
a) megtegye a költségvetési törvény 72-75. §-ai szerinti 
nyilatkozatokat és intézkedéseket; 
b) az átvállalással érintett adósság részét képező, hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat a költségvetési törvény 72. § (6) 
bekezdésére figyelemmel - az adott értékpapírban foglalt pénzügyi 
kötelezettségek tekintetében azonos feltételekkel - kölcsönjogviszonnyá 
alakítsa át; 
c) a költségvetési törvény 74. § (5) és (6) bekezdése szerinti 
megállapodásokat kösse meg.  
5. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 
adósságátvállalással kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő 
ülésén tájékoztassa a testületet. 
Felelős: polgármester 
Határidő: 2013. június 28. 

 
Dr. Palla Roland alpolgármester 14:35 órakor elhagyja az ülést. 
 
8./ Bérbeadási szabályzat módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 
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Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Rácz György képviselő: Március 1-től lép hatályba a Bérbeadási Szabályzat, fontos, 
hogy a helyiségbérletek tekintetében mentességet nem kaphat senki, a civil 
szervezetekkel történik együttműködési megállapodás megkötése. 
 
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, 0 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

7/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 
intézményei szabad kapacitásának kihasználásáról szóló szabályzatát a 
melléklet szerinti szövegezéssel elfogadja.  Egyidejűleg minden korábbi, 
a tárgyra vonatkozó szabályozás hatályát veszti. A kedvezményes 
helyiség bérletre vonatkozó megállapodások 2013. évre vonatkozóan a 
civil szervezetekkel 2013. március 15-ig kerüljenek megkötésre.  
Felhívja a polgármestert és a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és 
Pedagógiai Szakszolgálat igazgatóját, hogy a szabályzatban foglaltak 
hatékony végrehajtásáról gondoskodjanak. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Határidő: értelemszerűen 

 
 
9./ Csatlakozás a Győri Többcélú Kistérségi Társulás jogutód Társulásához 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: 2013. december 31-ig mint társulás tovább 
kíván működni a Kistérség, mivel több elnyert pályázata van, amit még utógondozni 
kell. Ilyen a turisztikai pályázat, a kerékpárvásárlásra kiírt pályázat. Át kell alakulnia 
a társulásnak, erről szükséges a településeknek dönteni. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Van-e anyagi vonzata a változásnak? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Júliusig van, júliust követően már nincs. 
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Dr. Bálló Ferenc képviselő: Javasolja kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy 
december 31. napig csatlakozik az Önkormányzat a Társuláshoz. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a kiegészítéssel együtt az írásban megküldött 
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 0 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

8/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2013. 
június 30. után csatlakozni kíván a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
jogutód Társulásához 2013. december 31-ig. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Határidő: értelemszerűen 
 
10./ Vadkörte utca útépítési, aszfaltozási munkálatokkal kapcsolatos kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Település-fejlesztési 
Bizottság ülésén a rendezési terv készítője részéről Németh Gyula tervező szintén 
részt vett, így az előterjesztések már az ő javaslatainak figyelembe vételével 
kerülhettek a képviselő-testület elé. 
 
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: 
 

9/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi, 
24/2012.(III.13.) Kt. határozatát fenntartja azzal a kiegészítéssel, hogy a 
munka megrendelésének feltétele, hogy az önkormányzat által nyitott 
letéti számlára a Vadkörte utca lakói a bekerülési költség 50%-ának 
megfelelő összeget befizetik. Ezen feltétel teljesülése esetén a képviselő-
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testület szeptemberben, az adóbevételek alakulásának függvényében 
ismételten visszatér a Vadkörte utca útépítésének ügyére. 

 
11./ Kérelem a 4124 hrsz-ú út megosztására  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
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: 
 

10/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4124 
hrsz-ú „közútját” – értékesítési szándékkal – kiveszi a forgalomképtelen 
törzsvagyont képző ingatlanok vagyoni köréből. Az ezzel 
összefüggésben keletkező valamennyi költség a kérelmezőt terheli, 
mely a vételárban kerül érvényesítésre. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 
vagyonrendelet erre vonatkozó részét módosítani szíveskedjék. 
Határidő: 2013. április 30. 
Felelős: dr. Egri Zsanett Jegyző 

 
12./ Kérelem „védett hegygerinc” törlése iránt 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
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 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

11/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győrújbaráti 4125; 4126 és 4136 helyrajzi szám alatt felvett 
ingatlanokon húzódó „védett hegygerinc” védelem megszüntetésére 
vonatkozó kérelemnek helyt ad azzal, hogy a védelem 
megszüntetéséhez szükséges Településrendezési Terv módosításának 
költségeit teljes mértékben kérelmező köteles viselni, továbbá, hogy 
kérelmező tudomásul veszi, hogy a rendezési terv módosítása során 
közreműködő szakhatóságok döntései az Önkormányzattól függetlenül 
kerülnek meghozatalra.  

 
13./ Régi iskola fenntartásával kapcsolatos tájékoztatás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
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: 
 

12/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábbi 
álláspontját továbbra is fenntartja, és tovább tárgyal a régi iskola 
ügyében. Felkéri az iskola hasznosítása céljából létrehozott egyesületet, 
hogy 2013. március 30. napjáig írásban nyújtsa be az Önkormányzat 
részére az új épületrész bontására, a régi épületrész felújítására 
vonatkozó részletes ütemtervet, melyben hitelt érdemlően igazolja a 
pénzügyi forrásokat, mely tartalmazza a részletes költségvetést úgy az 
épületrész bontására, mint a felújításra vonatkozóan. Szintén írásban 
kerüljön benyújtásra az épület további hasznosítására vonatkozó 
részletesen kidolgozott program, valamint annak pénzügyi fedezetéről 
készült igazolás. Amennyiben határidőn belül a fenti dokumentumok 
nem kerülnek benyújtásra, az épület jelen állapotára és a szakhatósági 
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állásfoglalásban foglaltakra való tekintettel további egyeztetések nélkül 
az épület azonnali bontásra kerül.  

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: 2013. március 30. 

 
14./ 1416/7 hrsz-ú ingatlan határvonal módosítási kérelme  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
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: 
 

13/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
álláspontját továbbra is fenntartja, hogy a 1416/7 hrsz. ingatlan a 
tervezett rendezési terv szerint kerüljön kialakításra a Talent- Plan Kft.  
javaslatainak figyelembevételével. A szabályozási terv és a 
telekalakítással kapcsolatos minden jellegű költséget a kérelmezőnek 
kell viselnie. 

 
15./ 3238 hrsz építési övezet határmódosítás iránti kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
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: 
 

14/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Győrújbarát, Fő u. 105. (hrsz.3238) számú ingatlan megosztásra 
kerüljön, valamint az építési övezet határ módosítva legyen. Mivel 
rendezési tervet a kérelem nem érint, további egyeztetéseket 
kérelmezővel a műszaki beszerzési előadó folytasson. 

 
Zólyomi Péter képviselő 14:50 órakor elhagyja az ülést. 
 
16./ Győrújbarát , 654/4 hrsz pince tulajdonjog bejegyzés iránti kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési ügyintéző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
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: 
 

15/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul, 
hogy a Győrújbarát 654/4  hrsz. kivett beépítetlen területen található 22 
nm-es alapterületű pince ½ - ½ arányában kérelmezők tulajdonjogot 
szerezzenek. 
A szabályozási terv és a telekalakítással kapcsolatos minden jellegű 
költséget a kérelmezőnek kell viselnie. 

 
17./ Vaskér utca lakóinak ismételt kérelme 
 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 Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést tárgyalta, és az írásban megküldött határozati javaslatot terjeszti a 
képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

16/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vaskér 
utca lakóinak kérelmét és a kivitelezésre kapott árajánlatokat 
megtárgyalta, de a 2013-as év költségvetését ismerve jelenleg nem tud 
az útépítésre fedezetet biztosítani, azonban továbbra is folyamatosan 
gondoskodik az utca járhatóvá tételéről. 

 
18./ Közművelődési rendelet módosítása 
 Előadó: Dr. Egri Zsanett jegyző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban megküldött rendelet elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

 
Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

1/2013.(II.13.) önkormányzati rendelete 
a helyi közművelődési feladatok ellátásáról 

 
 
19./ Pitypang Óvoda és Baráti Bölcsőde nyári leállása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gallainé Czeiter Ildikó óvodavezető 
Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Az intézményvezetőkkel jegyző asszony 
lefolytatta az egyeztetéseket. Az igények figyelembe vételével elkészült a nyári 
leállásról szóló javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az óvoda nyári leállásáról szóló, írásban 
megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

17/2013.(II.12.) Kt. határozat  
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti Pitypang Óvoda zárva tartási idejét 2013. évben:  
2013. július 29. napjától 2013. augusztus 23. napjáig (4 hét) határozza 
meg.  
2. A Képviselő-testület felkéri a Pitypang Óvoda vezetőjét, hogy a 
zárva tartás időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 
Felelős:   Gallainé Czeiter Ildikó óvodavezető 

  Határidő:  azonnal 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A bölcsőde vezetője szintén egyeztetett mind a 
szülőkkel, mind pedig jegyző asszonnyal. A szülők kérése alapján – mivel a 
gyermekek elhelyezéséről négy héten át nehéz gondoskodni - az előterjesztésben 
szereplő határidő annyiban módosul, hogy augusztus 05. napjától augusztus 23-ig 
tartana zárva a bölcsőde. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az elhangzott javaslat elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

18/2013.(II.12.) Kt. határozat  
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baráti 

Bölcsőde zárva tartási idejét 2013. évben:  
2013. augusztus 05. napjától 2013. augusztus 23. napjáig (3 hét) 
határozza meg.  

2. A Képviselő-testület felkéri a Baráti Bölcsőde vezetőjét, hogy a zárva 
tartás időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 
Felelős:   Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 

  Határidő:  azonnal 
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20./ 2013. évi igazgatási szünet  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Jegyző asszony elkészítette a 2013. évi 
igazgatási szünetre vonatkozó javaslatát, melyet a képviselő-testület tagjai írásban 
megkaptak. 
 
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: 
 

19/2013.(II.12.) Kt. határozat  
1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2013. július 15-
től augusztus 26-ig, valamint 2013. december 23-tól 2014. január 2-ig.   
2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri Hivatalban 
munkáltatói jogkört gyakorló Polgármestert és Jegyzőt, hogy  
a. az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 
szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot,  
b. az igazgatási szünet teljes időszaka alatt az alapszabadság 
terhére az alábbi mértékű szabadságot adja ki a munkavállalóknak:  

i. köztisztviselők esetében 15 munkanap,  
ii. egyéb munkavállalók esetében 12 munkanap. 

c. a jelen határozat 1. pontjában meghatározott igazgatási szünet 
időszaka alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes 
egésze kiadásáról gondoskodjék. 
3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a nyári igazgatási szünet időtartama alatt 
a szabadságokat oly módon adja ki, hogy egyidejűleg biztosítsa a 
zavartalan ügymenetet és feladatellátást, valamint az ügyfélszolgálat 
folyamatos működését. A téli igazgatási szünetben a hivatal zárva tart. 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 
   dr. Egri Zsanett jegyző  
Határidő:  folyamatos ill. 2013. december 31.  
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Napirendek utáni felszólalások: 
 
1./  
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Tényő 
Község Önkormányzatával a csatlakozás ügyében egy levélváltásra került sor, de 
egyéb tájékoztatást nem küldött Tényő község, ezért került levételre a napirendek 
közül. A törvény értelmében Győrújbarát Község Önkormányzata nem utasíthatja 
vissza Tényőt, amennyiben csatlakozni kíván, mivel szomszédos település. A 
csatlakozás részleteiről mindkét képviselő-testületnek külön-külön, majd közösen 
kell dönteniük. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
2./ 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A világ eseményeit figyelemmel kísérve tapasztalható, 
hogy Romániában hónapokkal ezelőtt ismét kampány indult a kint élő magyarok 
ellen, elsősorban Székelyföldön, székely zászlók kihelyezése miatt. Büntető eljárások 
indultak polgármesterek ellen ilyen okból, komoly diplomáciai probléma van emiatt. 
Önálló képviselői indítvánnyal kíván élni, javasolja székely zászló beszerzését és 
elhelyezését a hivatal épületén, ezzel jelezve a település szolidaritását a kint élőkkel 
szemben. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester megállapítja, hogy 6 fő képviselő jelen van az 
ülésen, továbbra is határozatképes a testület, szavazásra bocsátja Dr. Bálló Ferenc 
önálló képviselői indítványát. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

20/2013.(II.12.) Kt. határozat  
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete székely 
zászló beszerzéséről és a Polgármesteri Hivatal épületén történő 
elhelyezéséről dönt, ezzel fejezve ki szolidaritását a kint élő 
magyarokkal szemben. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 
3./ 
 
Török József helyi állampolgár: Elkeseredettségének kíván hangot adni amiatt, hogy 
15 év alatt a civilek és az Önkormányzat összefogva nem tudta megmenteni a régi 
iskola épületét, holott sok jó szándékú ember igénye, hogy az épület megmaradjon. 
Elégedetlen a képviselő-testület munkájával, a testület a tehetetlenségéről adott 
számot.  A képviselők jól tudják, hogy nincs olyan civil szervezet, amely magára 



 19 

tudna vállalni egy 30 millió forintos felújítást. Sajnálatos, hogy nem kapott időpontot 
a régi iskola megmentésére létrehozott egyesület, ahol az elképzeléseikről 
tájékoztatást adhattak volna. Egy hónap alatt önkormányzati segítség nélkül nem 
tudja vállalni a megjelölt feladatokat egyetlen szervezet sem. Támogatásra lenne 
szükség, hiszen az egyesület tagjai által is rengeteg személyi jövedelemadó került a 
faluba. 
 
Pammer Ernő képviselő: Megdöbbenéssel hallgatta végig Török József felszólalását, 
hiszen nem egy hónap, hanem másfél év állt a civilek rendelkezésére, hogy a régi 
iskola megmentésére kidolgozzák a terveket és egyeztessenek a képviselő-testülettel 
erről. Nem történt kezdeményezés a civilek részéről erre a tárgyalásra, és jelenleg 
sem elutasító határozatot hozott a testület, hanem a helyzetre való tekintettel 
határidőt szabott az egyesület számára. Mint aktív résztvevője egy másik régi iskola, 
a jelenlegi Csobolyó Ház felújításának, el kívánja mondani, hogy az épület felújítása 
nagyrészt szülői segítséggel, aktív civil részvétellel történt meg, személyesen is 
rengeteg időt fektetett az épület megmentésébe, amelyhez az Önkormányzat 
semmilyen támogatást nem nyújtott. Visszautasítja azt a hozzászólást, hogy nem 
kapott az egyesület lehetőséget az egyeztetésre. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A civilekkel való egyeztetésre Győrújbarát 
Község Önkormányzata közmeghallgatást tartott. December végén, a két ünnep 
között került az egyesület bejegyzésre, azóta megérkezett a független szakértői 
vélemény is az épület állapotára vonatkozóan. Az Önkormányzat minden esetben 
azt kérte a civilektől, hogy határozzák meg, hogy mire kívánják az épületet 
hasznosítani, a válasz több esetben az volt, hogy nem tudják élettel megtölteni és 
fenntartani az épületet. A szakértői vélemény alapján nem halogathatja tovább az 
ügyet a testület. Török József, mint volt alpolgármester, volt képviselő, civil 
szervezetek vezetője is tehetett volna az épület megmentéséért. Visszautasítja, hogy 
nem történt egyeztetés a kérdésben. Minden testület megpróbálta a civileket 
maximálisan támogatni, jelen anyagi helyzetében is a támogatásról határozott a 
testület.  
A vitát az ügyben bezárja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 15 óra 26 
perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 
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Dr. Bálló Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
Rácz György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


