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JEGYZŐKÖNYV 

 
GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  

ÖNKORMÁNYZATA 
 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 
 

2012. AUGUSZTUS 21-ÉN TARTOTT 
RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 

 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatal tárgyalójában 2012. augusztus 21-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 
üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 10 fő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Árvai István és Pammer 
Ernő képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Árvai István 
és Pammer Ernő képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Győrújbarát, dr. Baróti Lajos u. – Temető u. útfelújítás pótmunkálatai 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Káposzta Ágnes, műszaki beszerzési előadó 
 
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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Napirend tárgyalása: 
 
1./ Győrújbarát, dr. Baróti Lajos u. – Temető u. útfelújítás pótmunkálatai 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előterjesztő: Káposzta Ágnes, műszaki beszerzési előadó 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a dr. 
Baróti Lajos u. – Temető u. műszaki átadás-átvételi eljárása megkezdődött, az érintett 
szakhatóságok közül mindenki megjelent. A Közútkezelő részéről megjelent Fátay 
Tamás osztályvezető kifogásolta, hogy a vízelvezetés nem megfelelő, a csapadékvíz 
nem jut el a Gárdonyi utcai vízgyűjtőig, amelynek a megoldásáig az átadás-
átvételhez nem áll módjukban hozzájárulni. A tervezői egyeztetések megkezdődtek, 
karbantartásként végrehajtható lenne a beruházás, amely nem engedély köteles 
tevékenység.  
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Pontosan honnan hova nincs megoldva a 
vízelvezetés? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A volt festékbolttól kell a Gárdonyi utcáig 
megoldani a csapadékvíz elvezetését, ami érinti a lakóházak előtti kapubejárók 
felszedését és helyreállítását is. 
 
Árvai István képviselő: Végeztettünk-e közmű feltárást? Jó helyen van-e az áteresz? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Igen, elvégeztette a hivatal a feltárást. Át kell 
vezetni a vizet, az út másik oldalán már jó helyen menne. 
 
Rácz György képviselő: Nagyon sok pénzről van szó még akkor is, ha jövőre kell 
kifizetnie a beruházást az önkormányzatnak. Eddig a vízelvezetésnek ez a 
problémája miért nem merült fel? Tervezéskor miért engedélyezte a rákötést a 
Közútkezelő? Olyan helyzetbe került megint az Önkormányzat, hogy nem hozhat 
más döntést, minthogy biztosít a munkára 6 millió Ft-ot. Az önkormányzat az ott élő 
néhány tulajdonosnak ezzel megoldja a kapubejáró problémáját. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az Egészségcentrum számára is épül az 
említett út, nem csak a bölcsődének. Elindult egy folyamat, a testület korábbi 
döntésének végrehajtásáról van jelenleg szó.  
 
Dr. Márai István képviselő: A tervező miért így tervezte meg, mi az ő felelőssége? 
 
Rácz György bizottsági elnök: A kapubejárók változó mérete miatt nem folyik el a 
csapadékvíz.  Eddig miért volt így jó? 
  
Juhászné Árpási Irma polgármester: Ameddig valamihez nem nyúl hozzá az 
Önkormányzat, addig nem foglalkozik vele a Közútkezelő. A hatóságot 
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mindenképpen be kell vonni. Domboldalon nem lehet szikkasztó árkot létesíteni. A 
testület döntését végre kell hajtani. 
 
Rácz György képviselő: Sakk-matt helyzetben van az Önkormányzat. Olyan 
helyzetet teremtettek, amelyben más döntést nem hozhat a testület. 
 
dr. Palla Roland alpolgármester: Ennyi pénzből két bölcsődét meg lehetett volna 
építeni. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Felhívja a figyelmet az ajánlat végén található 
megjegyzésre, amely tartalmazza az iszapolási költség leszámítását a költségekből 
megrendelés esetére. 
 
Rácz György képviselő: A pályázat kiírójának is van felelőssége abban, hogy 
utómunkák megrendelésére van szükség, súlyos pénzeket visznek el a falutól. 
Valamint a tervezőnek is ismernie kellett az előírásokat. 
 
Árvai István képviselő: Miért kell aszfaltozni is a bejárókat? Jelenleg sem aszfaltos 
kapubejárók vannak azokon a helyeken. 
 
dr. Bálló Ferenc képviselő: Nincs más választás, az előterjesztett határozati javaslatot 
meg kell szavazni, a pótmunkát meg kell rendelni. Szükséges azonban a 
közbeszerzési bonyolító céggel kötött szerződést áttekinteni, kéri, hogy a következő 
pénzügyi bizottsági ülésre prezentálja azt jegyző asszony. Amennyiben van rá mód, 
kártérítést kell követelni a pályázatíró cégtől. 
 
dr. Palla Roland alpolgármester: Le kell vonni a pályázatíró cég sikerdíjából a 
felmerülő plusz költségeket. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az út megépítése az önkormányzat vállalása 
volt. Ennek nincs projektmenedzseri díja. 
 
Pammer Ernő képviselő: Nincs-e olcsóbb megoldás? 
 
dr. Bálló Ferenc képviselő: Szoros a határidő az átadásig. Amennyiben kocsibejárók 
kerülnek felbontásra, azokat azonnal helyre kell állítani, mert a lakók nem tudnak 
kijönni a telkükről. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Közútkezelő útjára történő kivezetés esetén 
új terveket is kéne készíttetni. Az itt található házak az ötvenes években épült házak, 
amikor még nem kellett engedély kocsibeálló építésére. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Később, ha a Közútkezelő utat épít, nem 
mondhatja-e azt, hogy tegye rendbe az árkot az Önkormányzat, mert nekik az úgy 
nem felel meg? 
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Pammer Ernő képviselő: Győrben megépíti az önkormányzat a murvás utat, majd 
ráterheli a lakosokra. Itt nem megoldható-e? 
 
Rácz György képviselő: Nem lehetséges, eredeti állapotába kell visszaállítani, 
amihez hozzányúl az Önkormányzat. 
 
dr. Bálló Ferenc képviselő: Ki kell mondani, hogy valaki nem végezte megfelelően a 
munkát, egyébként a pótmunkát meg kell rendelni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodása 
mellett az alábbi határozatot hozza. 
 

74/2012(VIII.21.) Kt. határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a dr. 
Baróti Lajos u. – Temető u. útfelújítás munkálatai tárgyú kivitelezés 
pótmunkálatainak elvégzését megrendeli a Lang-Szolg Kft-től 
(Győrújbarát, István u. 213.) az általa adott br. 6.561.887 Ft-os ajánlati 
áron és tartalommal, 2013. március 31. napi halasztott fizetéssel. 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester  
Határidő:  2012. augusztus 24. 
 

 
Napirend utáni felszólalások: 
 
dr. Bálló Ferenc képviselő: a Holt-Maros-i Árvaház részére korábban tett 30.000 Ft 
összegű felajánlását 32.145 Ft összegre módosítja.  
Továbbítja Holt-Maros polgármesterének üdvözletét, aki a testvértelepülési 
kapcsolat kiépítéséhez várja a kapcsolat felvétel lehetőségét. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18.45-kor bezárja. 
 
 

 
 

Juhászné Árpási Irma 
polgármester 

 
 

dr. Egri Zsanett 
jegyző 

 
 
 

Árvai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Pammer Ernő 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


