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GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2011. OKTÓBER 11-ÉN TARTOTT SORON KÖVETKEZŐ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 

 

Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. október 11-én 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes, Zólyomi Péter települési képviselő jelezte, hogy később érkezik a testületi ülésre. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Árvai István és Horváthné Csala Ágnes képviselőket javasolja, kéri a 

javaslat elfogadását. 
 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával elfogadja Árvai István és Horváthné 

Csala Ágnes képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy pót napirend 

felvételére van szükség, melyeket a bizottság az előző napon tárgyalt, valamint zárt ülés keretében a 

kitüntetések adományozásáról szükséges tárgyalnia a testületnek. 
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a 13., 14., 15., 16. napirendi pontokat egyhangúlag, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 
 

Napirend: 

1. Győrújbarát Község Képviselő-testülete önállóan működő intézményének 2012. évi belső ellenőrzési 

munka- és ütemterve , Előterjesztő:  dr. Tóth István jegyző 

2. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 

és a szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (III. 9.) önkormányzati rendeletének (Ör.) 

módosítása, Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

3. Tájékoztatás a felületi zárással még nem rendelkező, belterületi utak felméréséről, a felületi zárással történő 

ellátásukra beérkezett árajánlatokról, valamint a várható költségeket ismertető kimutatásról 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

4. TÁJÉKOZTATÓ a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos változtatási szükségletekről, észrevételekről, 

problémákról, Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

5. Győrújbarát, külterület 0123/3 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának módosítása iránti kérelem 

elbírálása, Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6. NYILATKOZAT elővásárlási jogról, az eredetben Győrújbarát külterületén található, az ingatlan-

nyilvántartásban a Győrújbarát, külterület 0194/45 hrsz alatt felvett, erdő” művelési ágú, 4443 m2 

ingatlanterületű földingatlan, Előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

7. TÁJÉKOZTATÓ Az önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának helyzetéről 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8. A Győrújbarát, zártkert 4038 helyrajzi számú ingatlan beépítettségi százalékának növelése iránti kérelem 

elbírálása, Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

9. Javaslat közpark létesítésére az eredetben Győrújbarát, István u. 44. szám alatt található, az ingatlan-

nyilvántartásban a Győrújbarát, belterület, 443 hrsz alatt felvett ingatlanon  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

10. Az eredetben a „Csordahajtó” településrészen található, az ingatlan-nyilvántartásban a Győrújbarát, zártkert, 

3750/1 hrsz alatt felvett ingatlan elidegenítése Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

11. A 041/3-041/47 hrsz-ú terület (Kölestó) visszasorolása általános mezőgazdasági területté, az 

Öreggyepszegés dűlő gazdasági területté nyilvánítása érdekében  Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

12. Rendelkezésre állási folyószámlahitel biztosítása Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a zárt napirendi pont tárgyalását. 
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a fenti pót-napirendekkel együtt a napirendi pontokat. 
 

Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

c) Beszámoló a szociális bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok 

anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai részére. Megkérdezi, hogy a 

tájékoztatóval kapcsolatban van-e a képviselőknek kérdése. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a napirendek előtti a./ b./ és c./ pontok tájékoztatóit. 
 

Napirendi pontok tárgyalása: 
  

1. Győrújbarát Község Képviselő-testülete önállóan működő intézményének 2012. évi belső 

ellenőrzési munka- és ütemterve 

Szakmai előkészítő: dr. Tóth István jegyző és a Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató 

Korlátolt Felelősségű Társaság 

         Előterjesztő:  dr. Tóth István jegyző 

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

részére. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a II. Rákóczi Ferenc ÁMK ellenőrzése kerülne 

sorra a jövő évi belső ellenőrzés során. A határozati javaslatban a képviselő-testület a munka 

ütemezését is megkapta.  
 

(Dr. Palla Roland képviselő 18.03-kor megérkezett az ülésre.) 
 

Rácz György képviselő kiegészítésként hozzáteszi, hogy 5 éves lesz az ÁMK, épp 5 évvel ezelőtt volt 

átfogó ellenőrzése az intézménynek. Javasolja, hogy a belső ellenőrzési terv, mely elsősorban 

pénzügyi dolgokra terjed ki, kerüljön kiegészítésre egy költséghatékonysági vizsgálattal, hogy valóban 

beváltotta-e az ÁMK mint intézmény a hozzá fűzött reményeket, és költséghatékonyabban működik-e, 

mint korábban. Javasolja további szakmai ellenőrzés lefolytatását is az intézményben. Javasolja ezzel 

a feladattal valamely más megyében működő külső cég megbízását, amely semmilyen kapcsolatban 

nem áll az intézménnyel vagy az önkormányzattal. 
 

Dr. Bálló Ferenc képviselő egyetért Rácz György felvetésével, azonban véleménye szerint mivel a 

szakmai ellenőrzés nem tartozik a belső ellenőrzéshez, erről külön határozatot kell hozni. Az 

előterjesztés a költséghatékonysággal kiegészíthető, de a szakmai ellenőrzésről külön kell határozni.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra: A képviselő-testület 

kéri kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy a belső ellenőrzés terjedjen ki annak vizsgálatára, 

hogy az ÁMK jelen formájában költséghatékonyabban működik-e, mint különálló intézményekként. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Juhászné Árpási Irma polgármester Rácz György képviselő első módosító indítványát teszi fel 

szavazásra, mely szerint a 2012. évi belső ellenőrzés terjedjen ki a II. Rákóczi Ferenc ÁMK 

költséghatékonyságának vizsgálatára is. 
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza: 



 

143/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete elfogadja a módosító 

indítványt, mely szerint a 2012. évi belső ellenőrzés terjedjen ki a II. Rákóczi Ferenc 

ÁMK költséghatékonyságának vizsgálatára is. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő hozzáteszi, hogy a szakmai ellenőrzéssel abban az esetben ért 

egyet, ha az vagy az oktatásra irányul, vagy a közművelődési területet külön vizsgálja, mivel a kettő 

teljesen eltérő terület. 

 

Rácz György képviselő véleménye szerint a két területre külön, az ÁMK egészének szakmai 

ellenőrzésére vonatkozzon a határozati javaslat. 

 

Dr. Tóth István jegyző kéri a javaslat pontosítását, mivel az ÁMK eléggé összetett intézmény. Az 

oktatás egészére és a közművelődésre, könyvtárra is irányuljon tehát a szakmai ellenőrzés a javaslat 

szerint. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester Rácz György képviselő módosító indítványát teszi fel 

szavazásra. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 

 

144/2011.(X.11.) Kt határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy határoz, hogy 2012.  

évben az ÁMK alá tartozó valamennyi intézményének szakmai ellenőrzését végezteti 

el egy külső, nem a megyében működő céggel, melynek fedezetét a 2012. évi 

költségvetésében biztosítja. 

 

 

2. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (III. 9.) 

önkormányzati rendeletének (Ör.) módosítása  

Szakmai előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi jegyző urat, hogy kíván-e kiegészítést tenni az 

előterjesztéshez. 

 

Dr. Tóth István jegyző nem kíván kiegészítést tenni, a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy 2011. szeptember 1-jétől egyéb szociális 

ellátásokban is részesülhetnek a lakók, ezek egy részét polgármester hatáskörébe, másik részét 

bizottságok hatáskörébe utalta, ezért kell módosítani a rendeletet. 

 

Rácz György képviselő megkérdezi, hogy a módosítás 8.§ (2) bekezdése tartalmazza, hogy a 

kérelmeket a polgármester bírálja el, ez jogszabályilag így van-e. 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy ez a rendeletben megtett javaslat. Az új szabályozás szerint 

érdemi elbírálás itt nincs, bonyolult számítás alapján vagy jár, vagy nem. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy ha a számítás szerint pl. 600 Ft 

lakásfenntartási támogatás járna, 2.500 Ft-ot minimálisan adni kell. Ez kötelezően ellátandó feladat, 

ehhez ezért az önkormányzatnak majd módosítania kell a költségvetését. 

 

Dr. Márai István képviselő észrevételezi, hogy az előterjesztésben a mindenkori legkisebb öregségi 

nyugdíj 250%-a szerepel, a paragrafusban pedig 260% van. Mi ennek az oka? 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy államilag megállapított lakásfenntartási támogatásról van szó, 

amelynél helyi szabályozás kevesebbet nem tartalmazhat, ugyanannyit pedig nem érdemes 

megállapítani, mert annak nincs értelme. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 

 

12/2011.(X.12.) Ör. 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

szövegezéssel megalkotja a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és a 

szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (III. 9.) 

önkormányzati rendeletének (Ör.) módosításáról szóló rendeletét 
 

3. Tájékoztatás a felületi zárással még nem rendelkező, belterületi utak felméréséről, a 

felületi zárással történő ellátásukra beérkezett árajánlatokról, valamint a várható 

költségeket ismertető kimutatásról 

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Település-fejlesztési Bizottság tájékoztató 

jelleggel tárgyalta az ügyet, megállapította, hogy a Rigó utca kimaradt a felmérésből. Felkéri a 

jegyzőt, hogy a Rigó utca felméréséről is intézkedjen, és a költségvetés tárgyalásakor a többivel együtt 

ismét tárja az Önkormányzat elé.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót fogadja el azzal a 

kiegészítéssel, hogy a felmérésbe a Rigó utca is kerüljön bele.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

145/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testületi a felületi zárással még 

nem rendelkező belterületi utak felmérését elfogadja azzal a megállapítással, hogy a 

Rigó utca felmérése kimaradt az anyagból. Felkéri a jegyzőt, hogy a Rigó utca 

felmérésével egészítse ki az előterjesztést, és a költségvetés tárgyalásakor ismét tárja a 

képviselő-testület elé. 
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4. TÁJÉKOZTATÓ a Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos változtatási szükségletekről, 

észrevételekről, problémákról  

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Település-fejlesztési Bizottság szintén 

tárgyalta, a Képviselő-testületnek is feladata, hogy a tájékoztatást elfogadja, és az abban foglaltakat 

záros határidőn belül vizsgálja felül a Település-fejlesztési Bizottság tagjainak segítségével. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

146/2011.(X.11.) Kt határozat 

I. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Helyi Építési Szabályzattal kapcsolatos észrevételekről, problémákról a tájékoztatást. 

II. Felkéri a jegyzőt  

a.) Az átfogó településrendezési tervet, (szabályozási terv és helyi építési szabályzat), 

(HÉSZ)–t tartalmazó 8/2005. (VI. 22.) számú önkormányzati rendelet módosításának 

előkészítésére; 

b.) ennek keretében felhívja, hogy a HÉSZ módosítását megelőzően hívjon össze, 

munka megbeszélésként egyeztető tárgyalást, a Képviselő-testület, 

Településfejlesztési Bizottság tagjainak, a települési főépítész, és a településrendezési 

terv készítőinek (Talent-Plan Kft.) részvételével. 

Felelős: dr. Tóth István, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

5. Győrújbarát, külterület 0123/3 helyrajzi számú ingatlan övezeti besorolásának 

módosítása iránti kérelem elbírálása 

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáfűzi, hogy a Település-fejlesztési Bizottság azt a 

módosító indítványt tette, hogy hiánypótlásra szólítsák fel a kérelmezőt, melyben jelölje meg, hogy 

mely győrújbaráti ingatlant ajánlja fel erdősítésre a 0123/3 hrsz ingatlan helyett, majd ezt követően 

ismét kerüljön a Képviselő-testület elé a kérelem. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a Település-fejlesztési Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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147/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

0123/3 hrsz-ú ingatlan tulajdonosát felszólítja hiánypótlásra, melyben kérelmező 

megjelöli, hogy mely győrújbaráti ingatlant ajánlja fel erdősítésre a fenti ingatlan 

helyett. Ezt követően a Képviselő-testület ismét megtárgyalja a kérelmet. 

 

6. NYILATKOZAT elővásárlási jogról, az eredetben Győrújbarát külterületén található, 

az ingatlan-nyilvántartásban a Győrújbarát, külterület 0194/45 hrsz alatt felvett, erdő” 

művelési ágú, 4443 m2 ingatlanterületű földingatlan  

Előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Település-fejlesztési Bizottság szintén 

tárgyalta, azonban egyértelmű döntés nem született az ügyben. Kéri a képviselőket, fejtsék ki 

álláspontjukat. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester javasolja, hogy az Önkormányzat éljen elővásárlási jogával, és 

vásárolja meg az erdőt. Faforrást, valamint a későbbiekben esetlegesen Kalandpark létesítésének 

lehetőségét is jelenthetné. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő megkérdezi, hogy hol van a terület pontosan, megközelíthető-e? 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy ez az erdő egy 2/6-od tulajdonrészt jelent az 

Önkormányzatnak, így osztatlan közös tulajdonban sikerülne az Önkormányzatnak tulajdonrészt 

vásárolnia. Nem kimért területről van szó. Szakmai javaslat, hogy ne kívánjon élni elővásárlási jogával 

az Önkormányzat, nehéz megmondani, hogy ebből az erdőből bármiféle haszon mikorra várható. 

Osztatlan közös tulajdont vásárolni jogi szempontból is külön érdekesség.  

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő egyetért dr. Palla Roland képviselővel. Hozzáteszi, hogy ha önálló 

helyrajzi száma van egy földrészletnek, akkor az az ingatlan-nyilvántartási térképen szerepel, tehát 

meg lehet határozni, hogy hol helyezkedik el. A terület méretéből látszik, hogy ez az erdőrészlet egy 

erdőbirtokossági társulás kezelésében van. Mintegy 1500 m2 erdőt tudna az önkormányzat 

megvásárolni 250.000 Ft-ért. Úgy véli, biztosak lehetnek abban, hogy ez az erdőrészlet évről évre 

többet fog érni, továbbá ha már az önkormányzat benne lenne egy osztatlan közös tulajdonban, akkor 

már lehet kezdeményezni a tulajdonostársaktól a megvásárlását a fennmaradó 4/6-od résznek. 

Hozzáteszi, hogy 250.000 Ft-ért ma 10 m3 tüzifát lehet venni.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az erdőrészlet a Natura 2000 területen 

helyezkedik el, ezért rendkívül szabályozott, hogy mit lehet vele megtenni.  

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáfűzi, hogy ebből a tényből származik az elővásárlási joga az 

önkormányzatnak. A természetvédelmi területet fenn is kell tartani. Erre eszköz és ember nincs 

jelenleg az önkormányzatnál, költséggel kell számolni, erre kívánja felhívni a figyelmet.  

 

Pammer Ernő képviselő megkérdezi, hogy nagyságrendileg mekkora költség lenne a fenntartás. Jó 

befektetésnek tartja az erdőrészlet megvásárlását. 

 

Dr. Tóth István jegyző véleménye szerint ez évente majdnem akkora költség, mint amennyiért meg 

lehetne vásárolni.  

 

Dr. Márai István képviselő úgy véli, hogy az osztatlan közös tulajdon csak vita forrása, nem 

javasolja a megvásárlást.  
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra, mely szerint 

Győrújbarát Község Önkormányzata éljen elővásárlási jogával, és 250.000 Ft-ért vásárolja meg a 

0194/45 hrsz-on található erdőrészletet. 

 

A képviselő-testület 3 igen, 5 nem szavazattal,tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

148/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 

módosító indítványt a 0194/45 hrsz-ú ingatlan megvásárlása ügyében. 

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen, 2 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása mellett  az alábbi határozatot hozza: 

 

149/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi 

nyilatkozatot teszi: 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy 

Győrújbarát község Önkormányzata, mint elővásárlásra jogosult, az eredetben 

Győrújbarát külterületén található, az ingatlan-nyilvántartásban a Győrújbarát, 

külterület 0194/45 hrsz alatt felvett, erdő” művelési ágú, 4443 m2 

ingatlanterületű földingatlan vonatkozásában, a Győrött, 2011.június 11. kelt 

szerződés alapján elővásárlási jogával élni nem kíván. 

Felhívja a jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére! 

Felelős: Dr. Tóth István jegyző 

Határidő: azonnal 
 

 

7. TÁJÉKOZTATÓ Az önkormányzati lakások bérleti jogviszonyának helyzetéről 

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Település-fejlesztési Bizottság körbejárta az 

ingatlanokat és kívülről megtekintette azokat, majd bizottsági ülésen tárgyalta a kérdést. Megkérdezi a 

képviselőket, hogy van-e valakinek véleménye, javaslata. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester javasolja a bérleti díjakat a piaci árhoz közelíteni, véleménye 

szerint 800 Ft/m2 fedné a piaci árakat, javasolja a bérleti díjak 2012. január 1-jétől 800 Ft/m2 árban 

történő megállapítását.  

 

18:27-kor Zólyomi Péter képviselő megérkezik az ülésre. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő megkérdezi, hogy a módosító indítvány mindhárom lakásra vonatkozik-e. 

A három lakás azonos komfort fokozatú, azonos település részen helyezkednek el, ezért semmi nem 

indokolja, hogy árban különbség legyen a lakások között.  

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy az 1.-2. lakás esetében 400 Ft/m2-re jön ki a havi bérleti díj. 

A 3. lakás esetében a 73/2010.(VI.22.) határozat alapján a testület ingyenes szolgáltatást biztosított 

2013. június 30-ig a bérlő számára azzal, hogy ha letelik ez az időpont, és bérlő nem adja át a lakást, 
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akkor a havi 40.000 Ft bérleti díj összege esedékessé válik. Ezzel a határozattal kapcsolatban van két 

alapvető döntési lehetőség, egyik a határozat változtatás nélküli fenntartása, illetve a határozat 

felülvizsgálata jogi értelemben.  

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő hiányolja a határozati javaslat b./ variációs lehetőségéből, hogy abban az 

esetben, ha megállapítja a bérleti díjat a testület, akkor hatályon kívül helyezi a korábbi határozatát.  

Javasolja a határozat megfogalmazását olyan formában, hogy a bérleti díjat mindhárom lakás esetében 

m2-ben határozza meg. Ha a korábbi határozatot, mely ingyenességet engedélyezett, hatályon kívül 

helyezné, ezesetben a bérlőnek nem kell a határidőig kiköltöznie sem.  

 

Dr. Palla Roland alpolgármester javasolja a határozati javaslatba belefogalmazni, hogy a bérleti díj 

az előző évi inflációval minden évben nőjön.  

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy ezt már tartalmazza a Bérleti szerződés.  

 

Rácz György képviselő véleménye szerint külön lehet kezelni a bérleti díj megállapítást, valamint azt 

a tényt, hogy a lakástörvény alapján ami beruházást eszközölt a bérlő az elmúlt években az ingatlanon, 

azt lelakhatja.  

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáteszi, hogy ennyire nem egyszerű ez a dolog, ugyanis nem 

engedélyezett beruházásokat végzett a bérlő, hanem saját kockázatára, saját örömére változtatásokat 

alkalmazott, amelyekre vonatkozóan nem kötött szerződést. Nem ismertek az összegek sem, amiket 

ráfordított az ingatlanra.  

 

Rácz György képviselő jóhiszeműséget feltételez, úgy véli, hogy amit a bérlő ráfordított, azzal az 

önkormányzat ingatlanának értékét növelte. Javasolja, hogy szakemberek mérjék fel ennek értékét. 

Emberi oldalról is meg kell közelíteni ezt a kérdést.  

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő javasolja, hogy döntsön a testület abban, hogy mennyi legyen a bérleti díj 

mindhárom lakás esetében. Majd ezután egyedi kérelemként vizsgálja meg a testület Csongor doktor 

beadványát atekintetben, hogy végzett-e olyan beruházásokat, amelyek méltányosságból 

elfogadhatóak, ez mennyi időre kerülhetne beszámításra. Nem tartja eltúlzottnak a 800 Ft/m2 árat, de 

felhívja a figyelmet, hogy ez 100%-os emelést jelent. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő hozzáfűzi, hogy tudomása szerint az 1.-2. lakásban szociálisan 

rászorult emberek laknak, túlzottnak tartja a lakbér duplájára való emelését. El tudja fogadni akkor, ha 

más formában fordulhatnak az önkormányzathoz támogatásért.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester szerint amikor az önkormányzat bérleti díj alapot emel, meg 

kell tekinteni a lakások belső állapotát is. A költségvetésig van erre idő, javasolja, hogy a hivatal 

dolgozója írja össze, hogy mi található a lakásokban.  

 

Dr. Csongor Elemér, Mátyás körúti lakás bérlője elmondja, hogy 21 éve lakik a lakásban, kb 10 

éve történtek az említett felújítások, amelyekre valóban nem kért engedélyt, de úgy véli, azért nem 

„szabálytalan építkezések” voltak ezek. Jóhiszeműen állagnövelő beruházást eszközölt az ingatlanon. 

Hozzáteszi, hogy Bálló képviselő javaslatára előkereste a számlákat, melyek a felújításhoz 

kapcsolódtak. Ezek 10 évvel ezelőtti árakon 1 millió Ft-os költséget tesznek ki. Három évre kérte a 

képviselő-testülettől ennek fejében  a bérleti díj elengedését korábban, melyet akkor meg is kapott. 

Eltúlzottnak tartja dr. Palla Roland képviselő javaslatát a bérleti díj összegével kapcsolatosan. A  

Győrszol Zrt-től kapott információt azzal kapcsolatosan, hogy milyen elvek alapján számítják az 

önkormányzati lakások bérleti díját. Jelenleg Győrben 250 Ft/m2. Véleménye szerint jelenleg is 

csaknem piaci áron és nem szolgálati lakásra jellemző áron van megállapítva a bérleti díj nagysága. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő hozzáfűzi, hogy a szociális bérlakások esetében igazak ezek a számítások, 

a piaci alapon bérbe adott lakásokra Győrben sem. Tudomása szerint Győrújbarát Önkormányzatának 
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szociális bérlakása nincs, a szolgálati lakás besorolást is megszüntette az önkormányzat. Mindezek 

ellenére úgy véli, hogy a 400 Ft/m2-hez képest a 800 Ft/m2 eltúlzott. 500 Ft/m2 árra történő emelést 

tart elfogadhatónak mindhárom lakás esetében. Javasolja, hogy Dr. Csongor Elemér kérelmét külön 

vizsgálja meg a képviselő-testület. 

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáteszi, hogy tíz évvel korábbi beruházásoknál már az elévülés fogalma is 

felmerül. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő javasolja, hogy csak egy döntést hozzon a képviselő-testület, mellyel 

hatályon kívül helyezi a korábbi ingyenes lakhatást biztosító határozatát. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra, mi szerint 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől mindhárom 

önkormányzati lakásának bérleti díját 500 Ft/m2 árban állapítja meg.  

 

A képviselő-testület 6 igen, 3 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

150/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől 

mindhárom önkormányzati lakásának bérleti díját 500 Ft/m2 árban állapítja meg.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a második módosító indítványt teszi fel szavazásra, mi szerint 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. január 1-jétől mindhárom 

önkormányzati lakásának bérleti díját 800 Ft/m2 árban állapítja meg.  

 

A képviselő-testület 1 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

151/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el a 

módosító indítványt, mely szerint 2012. január 1-jétől mindhárom önkormányzati 

lakásának bérleti díját 800 Ft/m2 árban állapítja meg.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a harmadik módosító indítványt teszi fel szavazásra, mi szerint 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban hozott 73/2010.(VI.22.) sz. Kt 

határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

152/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban hozott 

73/2010.(VI.22.) sz. Kt határozatot hatályon kívül helyezi. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a negyedik módosító indítványt teszi fel szavazásra, mi szerint 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2011. december 1-ig felülvizsgálja a 

Mátyás körút 80. sz. alatti önkormányzati lakáson végzett felújítások értékét. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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153/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújbarát, 

Mátyás krt. 80. szám alatt található önkormányzati lakáson végzett felújítások 

értékének felméréséről dönt. Felhívja a jegyzőt a határozat végrehajtásából 

adódó feladatok elvégzésére 

Felelős: dr. Tóth István jegyző 

Határidő: 2011. december 1. 
 

8. A Győrújbarát, zártkert 4038 helyrajzi számú ingatlan beépítettségi százalékának 

növelése iránti kérelem elbírálása  

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a testület tagjai megkapták, a 

Település-fejlesztési Bizottság a kérdést tárgyalta, és a képviselő-testületnek nem javasolta a kérelem 

támogatását.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

154/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem járul hozzá a 

mezőgazdasági kert terület (Mk) övezeti besorolású Győrújbarát 4038 helyrajzi számú 

ingatlan beépítettségi százalékának növeléséhez, ennek megfelelően a helyi építési 

szabályzatát sem kívánja ezirányban módosítani. 

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges 

intézkedések megtételére! 

Felelős: dr. Tóth István, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

9. Javaslat közpark létesítésére az eredetben Győrújbarát, István u. 44. szám alatt 

található, az ingatlan-nyilvántartásban a Győrújbarát, belterület, 443 hrsz alatt felvett 

ingatlanon  

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a helyszínt a Település-

fejlesztési Bizottság megtekintette, és az írásban megküldött határozati javaslatot fogadta el. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 
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155/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ elhatározza, hogy az eredetben Győrújbarát, István u. 44. szám alatt található, az 

ingatlan-nyilvántartásban a Győrújbarát, belterület, 443 hrsz alatt felvett ingatlanon 

Szent István Emlékparkot létesít; 

2./ elrendeli az 1./ pontban leírt ingatlanon lévő épület lebontását! 

Az emlékpark műszaki megvalósításának tervezett határideje: 2012. július 31. napja 

Felhívja A polgármestert, hogy az emlékpark megvalósításához különösen az 

alábbiakat hajtsa végre: 

a.) intézkedjen az épület lebontása iránt; 

b.) gondoskodjon a bontási munkálatok lebonyolításáról; 

c.) gondoskodjon a parkban felállítandó emlékszobor öntési szintig történő 

elkészíttetéséről, a szobortervek előzetes bemutatásával; 

d.) gondoskodjon a szobor kiöntetéséről; 

e.) gondoskodjon a szobor talapzatának elkészítéséről, az előzetes terv(ek) 

bemutatásával; 

f.) gondoskodjon park növényi és egyéb környezetének kialakításáról, az előzetes 

terv(ek) bemutatásával;  

g.) gondoskodjon a park ünnepélyes átadásáról.  

h.) A polgármester az egyes munkálatok finanszírozására, a fenti ütemezés szerint, tegyen 

minden esetben előterjesztést a Képviselő-testület elé! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen, 2012. augusztus 20–i átadással. 

 

10. Az eredetben a „Csordahajtó” településrészen található, az ingatlan-nyilvántartásban a 

Győrújbarát, zártkert, 3750/1 hrsz alatt felvett ingatlan elidegenítése  

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Település-fejlesztési Bizottság az ülésén 

tárgyalta a kérelmet, és úgy döntött, hogy nem javasolja a képviselő-testületnek az elidegenítést. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a Település-fejlesztési Bizottság módosító indítványát teszi fel 

szavazásra, mely szerint Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja 

elidegeníteni a Győrújbarát, zártkert, 3750/1 hrsz alatt felvett ingatlant. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

156/2011.(X.11.) Kt határozat 

 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem kívánja elidegeníteni 

a Győrújbarát, zártkert, 3750/1 hrsz alatt felvett ingatlant. 
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11. A 041/3-041/47 hrsz-ú terület (Kölestó) visszasorolása általános mezőgazdasági területté, 

az Öreggyepszegés dűlő gazdasági területté nyilvánítása érdekében   

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy az ügyet a Település-fejlesztési Bizottság 

megtárgyalta, és az írásban megküldött előterjesztést terjeszti a Képviselő-testület elé. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

157/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítani 

kívánja a településrendezési tervét a következő szerint: 

A településszerkezeti tervben a 041/3-041/17 hrsz-ú (Kölestó) különleges 

terület – versenypálya besorolású terület rendezési tervi visszasorolása 

általános mezőgazdasági területté. 

Felhívja a jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére! 

Felelős: dr. Tóth István jegyző 

Határidő: azonnal 
 

12. Rendelkezésre állási folyószámlahitel biztosítása  

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Rácz György képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és támogatja az 

előterjesztést. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

158/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete rendelkezésre 

állási folyószámlahitel biztosítását veszi igénybe a számlavezető OTPBank 

Nyrt-től.  

Felhívja a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges intézkedések, köztük a 

szükséges szerződések aláírásának megtételére!  

Határidő: azonnal  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
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13. Leader Pályázat benyújtása 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság és a 

Település-fejlesztési Bizottság is tárgyalta, és kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés szerint 

fogadja el, hogy Győrújbarát 3 területen 100%-os illetve 90%-os pályázatokat tudjon benyújtani: 

„Szabadidő hasznos eltöltése”; „Helyi és térségi hagyományőrzés”, valamint „Kulturális és turisztikai 

történelmi értékek bemutatása Győrújbaráton”. Mindkét bizottság mindhármat támogatta. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester hozzáfűzi, hogy 18 millió Ft-ra pályázna a falu, 800.000 Ft az 

önrész. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

159/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az alábbi Pannónia 

Kincse Leader Egyesület által meghatározott célterületekre vonatkozóan nyújt be a 

76/2011. (VII.29.) FVM rendelet alapján kiírt UMVP. IV. tengely LEADER 

pályázatot a mellékelt dokumentációk szerint, a szükséges önerő biztosításával:  

a.)  "Szabadidő hasznos eltöltése" a Pannónia Kincse LEADER Egyesület területén  

Célterület azonosító: 1 016 077   (100%-os intenzitású); pályázati összeg: 8.000.000.- 

Ft 

Megvalósítás helye: Sportpálya, Győrújbarát, külterület, 0100 hrsz. 

b.) Helyi és térségi hagyományőrző, kulturális és sportrendezvények támogatása  

Célterület azonosító: 1 016 053   (100%-os intenzitású); pályázati összeg:: 2.000.000.- 

Ft 

Megvalósítás helye: Győrújbarát belterülete 

c.) Kulturális, turisztikai és történelmi értékek bemutathatóvá tételének támogatása  

Célterület azonosító: 1 016 039      (90%-os intenzitású); pályázati összeg: 8.000.000.- 

Ft 

Megvalósítás helye: BM üdölő, Győrújbarát, belterület , 1766/3 hrsz.  

A képviselő-testület a szükséges önerő összegét ad.1: idei befogadás esetén a 

költségvetési tartalék terhére, ad.2: jövő évi befogadás esetén a a jövő évi 

költségevetés terhére biztosítja. 

Felhívja a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges intézkedések, köztük a szükséges 

szerződések aláírásának megtételére!  

Határidő: azonnal  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

14. Javaslat a „Baráti Báró Kedvence” fogások helyi hagyományos különleges 

étkekként történő elismerésére 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület az ételt megkóstolhatta, az 

előterjesztés szerint döntést kell hozni, hogy ez védett baráti étel legyen.  
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Pammer Ernő képviselő hozzáfűzi, hogy a Faluközpont átadásán a falu lakossága is kóstolhatta az 

ételt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

160/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ Horváth Csaba, Győrújbarát, Liszt Ferenc u. 55. szám alatti lakos „Baráti Báró 

Kedvence” étkeit a mellékelt recept leírásnak megfelelően, mint szellemi terméket, 

elfogadja, egyben Győrújbarát Község étkévé nyilvánítja. 

2./ Felhívja a polgármestert, hogy gondoskodjon AZ 1./ PONTBAN LEÍRT 

hagyományos helyi étekbeli különlegesség, mint termék, illetve szellemi termék 

védelméről! : 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen. 

 

15. Javaslat Báró Kisteleki Lévay Henrik szobrának felállítására 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a napirendet a Település-fejlesztési és a 

Pénzügyi Bizottság szintén megtárgyalta, és javasolja a képviselő-testületnek, hogy az ajánlatot 

fogadja el, és járuljon hozzá a szobor megvalósításához. 

 

Dr. Márai István képviselő megkérdezi, hogy mikor lenne a szobor felállítása. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy jövő áprilisban lesz a báró születésnapja, arra 

szeretné felállítani a Pannónia Biztosító Társaság. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

161/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

1./ elhatározza, hogy Győrújbarát, Baráthegy,  Barátság park (Csárdasor utca és 

Mélykút utca által határolt park) helyszínen, a  CIG Pannónia EMABIT  Zrt  

partnerrel együttműködve, Báró Kisteleki Lévay Henrik emlékére szobrot emel; 

2./ elrendeli a fentiek érdekében a következőket: 

A szobor műszaki megvalósításának tervezett határideje: 2012. március 30. napja. 

Átadásának időpontja: a létesítő partnerrel egyeztetett időpontban. 

Felhívja A polgármestert, hogy az emlékpark megvalósításához különösen az 

alábbiakat hajtsa végre: 

i.) gondoskodjon a szobor talapzatának elkészítéséről, az előzetes terv(ek) 

bemutatásával; 

j.) gondoskodjon park növényi és egyéb környezetének kialakításáról, az előzetes 

terv(ek) bemutatásával;  
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k.) gondoskodjon a park ünnepélyes átadásáról.  

l.) A polgármester az egyes munkálatok finanszírozására, a fenti ütemezés 

szerint, tegyen minden esetben előterjesztést a Képviselő-testület elé! 

m.) Mindenben működjön együtt a létesítő partnerrel a szobor megvalósítása 

érdekében. 

3./ elrendeli, hogy, amennyiben a szobor felállítása megvalósul, felavatás napjától  a z 

eddig Barátság Park néven ismert közterület elnevezése „Pannónia Barátság Park” 

legyen. 

Felhívja a polgármester a végrehajtás érdekében szükséges intézkedések megtételére! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen. 

 

16. Győrújbarát, Baróti utca és Temető utca közvilágítás létesítése 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az ügyet, a 

közbeszerzési szabályzat szerint három árajánlat bekérése megtörtént, és ebből a legjobb árajánlatot 

fogadta el a bizottság 5.593.284 Ft bruttó értékben, melyre a 2011. évi költségvetésben a fedezetet 

biztosítja.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül 1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot 

hozza: 

 

162/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújbarát, Baróti 

utca és Temető utca közvilágítás létesítése tárgyában az M.G.VILL Bt (9012 Győr, 

Sokorópátkai u. 53.) által megadott, 4.462.627.- Ft + ÁFA = 5.593.284.- Ft bruttó 

összegű ajánlattevő ajánlatát fogadja el. 

Felhívja a polgármestert a végrehajtáshoz szükséges intézkedések megtételére, ide 

értve a szerződések megkötését is! 

  Határidő: azonnal  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 
17. Sportcsarnok térelválasztójának ügye 

 

 

Rácz György képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a térelválasztó ügyét. 

1.200.000 Ft volt biztosítva a költségvetésben erre, amiből csak egy elhúzhatósat lehetne elkészíttetni. 

Igazgató úr utánajárásával sikerült beszerezni egy modern, motoros térelválasztóra vonatkozó 

ajánlatot, amely 662.500 Ft-tal lenne drágább, mint az eredeti előirányzat. Ennek a megvalósítását a 

Pénzügyi Bizottság tárgyalta, kéri, hogy a testület is szavazzon róla, hogy mielőbb elkészülhessen a 

térelválasztó a Sportcsarnokban.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság javaslatát teszi fel szavazásra, mely 

szerint Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban a Sportcsarnok 

térelválasztójára biztosított 1.200.000 Ft mellé még 662.500 Ft-ot biztosít költségvetésében a tartalék 
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terhére annak érdekében, hogy kézi működtetésű térelválasztó helyett modern, motoros működtetésű 

térelválasztó kerüljön a Sportcsarnokban kialakításra. A fizetés ütemezését az alábbiakban határozza 

meg: 2011. december 20-ig 1.200.000 Ft-ot, majd 2012. március 30-ig a fennmaradó 662.500 Ft-ot. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

163/2011.(X.11.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a korábban a 

Sportcsarnok térelválasztójára biztosított 1.200.000 Ft mellé még 662.500 Ft-ot 

biztosít költségvetésében a tartalék terhére annak érdekében, hogy kézi működtetésű 

térelválasztó helyett modern, motoros működtetésű térelválasztó kerüljön a 

Sportcsarnokban kialakításra. A fizetés ütemezését az alábbiakban határozza meg: 

2011. december 20-ig 1.200.000 Ft-ot, majd 2012. március 30-ig a fennmaradó 

662.500 Ft-ot. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a következő rendes 

testületi ülés 2011. november 8-án lenne, kéri, hogy egyéb okokból kerüljön áthelyezésre az ülés 

időpontja 2011. november 15-re. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a következő rendes 

testületi ülés időpontjának áthelyezését 2011. november 15-re. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a 82. sz. út felfestésére 

az árajánlat megérkezett 260.000 Ft értékben. Szeptember 1-jén a  kérelmezők képviselőjét, Török 

József urat a hivatal munkatársa tájékoztatta erről, aki jelezte, hogy hozzájárulnak a költségekhez a 

lakosok. Ez ügyben semmi nem történt. Tájékoztatja a testületet, hogy a festés megrendelése meg fog 

történni, a 60.000 Ft-ot mint polgármester saját hatáskörében hozzáteszi. A továbbiakban intő 

példaként kell szem előtt tartani, hogy minden lakossági kezdeményezés csak akkor elfogadható, ha 

amellett hiteles aláírás van és a felajánlások megérkeznek.  

 

Bálló Ferenc képviselő bejelentést tesz, miszerint képviselői kerete terhére 50.000 Ft-tal kívánja 

támogatni a Győrújbaráti Önkéntes Tűzoltóegyesületet 

 

Rácz György képviselő bejelentést tesz, miszerint képviselői kerete terhére 70.000 Ft-tal kívánja 

támogatni az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Tehetséggondozói Napját. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő bejelentést tesz, miszerint a képviselői kerete terhére 50.000 Ft-ot 

felajánl a Civilháznál lévő focipályához pad elhelyezésére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselőket, hogy zárt ülésre fáradjanak be a tárgyalóba, 

ahol napirendi pont az elismerő címek adományozása lesz.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 19. óra 12 perckor bezárja. 

 

 

 

 

Dr. Tóth István 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

 

Árvai István 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Horváthné Csala Ágnes 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


