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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. JANUÁR 27-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2014. január 27-én 18.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 6 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a megválasztott 9 képviselőből 6 fő megjelent. Pammer Ernő és 
dr. Bálló Ferenc képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Dr. Palla 
Roland alpolgármester az ülésen nem jelent meg. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
javasolja dr. Márai István és Rácz György képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja dr. 
Márai István és Rácz György képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Győrújbarát – Rendezési és szabályozási terv módosításával kapcsolatban Helyi 

Építési Szabályzat módosítása rendelet formájában 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

2./ Győrújbarát, 4526 hrsz-ú ipari gazdasági terület és a 0124/1 hrsz-ú közlekedési 
útterület módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
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3./ Győrújbarát – Felső-Erzsébet utca útburkolat javítás, felújítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

4./ Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázaton való részvételről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

5./ Győrújbarát, 0181/1 hrsz erdő elővásárlási jogáról való döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6./ Győrújbarát, Mátyás körút forgalomcsillapító borda okozta baleset 
kivizsgálásáról szóló tájékoztatás 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

7./ Adósságállomány konszolidáció 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdasági főelőadó 

8./ Döntés Győrújbarát SE kérelme ügyében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

9./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – ügyvédi 
meghatalmazásról való döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri pót-napirendi pontként felvenni a 
Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulás intézményfenntartó 
módosítása c. napirend felvételét. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 
pót-napirendi pont felvételét 10./ napirendi pontként. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a napirendi pontok elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Győrújbarát – Rendezési és szabályozási terv módosításával kapcsolatban Helyi 

Építési Szabályzat módosítása rendelet formájában 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tavalyi évi rendelet értelmében mindenféle 
rendezési tervi módosítás esetében az eljárás végén szükséges végszavazást tartani. 
A képviselő-testület már foglalkozott az előterjesztéssel, a Település-fejlesztési 
Bizottság elfogadásra javasolja a rendelet módosítást, mely szerint a pince szint nem 
tartozik bele a hasznos alapterületbe. 
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A Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazás és tartózkodás nélkül elfogadja a 
rendelet módosítás 1. §-át a hasznos alapterület számítás vonatkozásában. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A rendelet módosítás második része a 
kialakításra kerülő magánutak szélességét szabályozná, ezzel is foglalkozott már a 
testület. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 
rendelet módosítás 2. §-át a magánutak kialakítására vonatkozóan. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött rendelet módosítását 
teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
1/2014.(I.28.) önkormányzati rendelete 

a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 
 

2./ Győrújbarát, 4526 hrsz-ú ipari gazdasági terület és a 0124/1 hrsz-ú közlekedési 
útterület módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság is tárgyalta az 
előterjesztést, valamint a képviselő-testület is többször foglalkozott már ezzel az 
üggyel. Megkérdezi a jegyzőt, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
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: 
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1/2014.(I.27.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a rendezési tervmódosítás egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket. A rendezési 
terv módosításával kapcsolatban az államigazgatási szervek eltérő 
vélemény nem adtak. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt 
lezártnak tekinti. 

 
3./ Győrújbarát – Felső-Erzsébet utca útburkolat javítás, felújítás 

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

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a 
Település-fejlesztési Bizottság tárgyalta, és azt javasolta a képviselő-testületnek, hogy 
az önkormányzat 2014. évi költségvetésében az utak felújításánál kerüljön 
betervezésre a Felső-Erzsébet utca javítása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

2/2014.(I.27.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
arról, hogy a Felső-Erzsébet utca útburkolat javítása a 2014. évi 
költségvetésében az utak felújítása soron betervezésre kerüljön. 
Határidő: 2014. évi költségvetés benyújtása 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Horváth Zoltán helyi állampolgár: Mit jelent ez a döntés konkrétan? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A költségvetés függvényében fog eldőlni, hogy 
mit jelent ez konkrétan.  A 2014. éves költségvetés tárgyalásánál tárgyalni fog róla az 
önkormányzat a továbbiakban. 
 
Horváth Zoltán helyi állampolgár: A műszaki ügyintézővel már megnéztük az 
utcát, beszéltünk a műszaki megoldási lehetőségekről. Az utca lakói szeretnének 
együttműködni az út rendbetétele érdekében az önkormányzattal. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönjük szépen, hogy felajánlják az 
együttműködésüket.  



 5 

4./ Döntés az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, 
renoválása, helyreállítása témában kiírt pályázaton való részvételről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a 
Település-fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és mindkét 
bizottság javasolta a pályázaton való részvételt, mellyel egy I. világháborús emlékmű 
rendbetételére lehet pályázni. A felújítás teljes összegére vissza nem térítendő 
támogatásként lehet pályázni. A részletekről kérem Horváthné Csala Ágnest, mint 
művelődésszervezőt, hogy tájékoztassa a képviselő-testületet. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A pályázat elbírálásánál az önrész plusz 
pontokat jelent, ezért javasoljuk, hogy önrészként egy programsorozat lebonyolítását 
ajánljuk fel a pályázatban, F. Csapó Irén kiállítását és előadások megszervezését 
tervezzük, valamint avató ünnepség megszervezését és a terület virágosítását vállalja 
az önkormányzat.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Korábbi egyeztetés alapján Rácz György 
képviselő úr lenne a rendezvénysorozat egyik előadója, aki kutatta az I. világháborút, 
köszönjük szépen, hogy vállalta a felkérést. Mivel a felajánlást összegszerűen is 
nevesíteni szükséges a pályázatban, ezért javasoljuk, hogy a határozatban 800.000 Ft-
ot határozzon meg a pályázat önrészeként a képviselő-testület. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

3/2014.(I.27.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 
benyújtásáról dönt a Közép- és Kelet-európai Történelem és 
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány XX. Század Intézete által kiírt 
pályázatra. A pályázat keretében a kisbaráti falurészen található I. 
világháborús emlékmű rendbetételére, renoválására kerül sor. Az 
Önkormányzat a pályázat önrészeként 800.000 Ft értékben vállalja a 
témához kapcsolódó rendezvénysorozat megszervezését és 
lebonyolítását, valamint a terület virágosításának elvégzését, mely 
összeget az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosít. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester, 
     Horváthné Csala Ágnes művelődésszervező 
Határidő: folyamatos 
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5./ Győrújbarát, 0181/1 hrsz erdő elővásárlási jogáról való döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztésben szereplő terület a 
Pannonhalmi Tájvédelmi Körzet része, amelyet meg kívánnak vásárolni 400.000 Ft-
ért. Amiatt kereste meg beadványával az önkormányzatot az ügyvédi iroda, hogy – 
mivel elővásárlási joga van Győrújbarát Község Önkormányzatának a területre 
vonatkozóan – az önkormányzat nyilatkozzon az ügyben, hogy kíván-e élni 
elővásárlási jogával. A Település-fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is 
tárgyalta az előterjesztést, és azt javasolják a képviselő-testületnek, hogy éljen 
elővásárlási jogával az önkormányzat, ezzel is gyarapítsa a település vagyonát. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

4/2014.(I.27.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti ingatlan-nyilvántartásban 0181/1 hrsz. alatti 18 ha 2680 
m2 nagyságú erdő, közösségi mintatér megjelölésű ingatlan 
vonatkozásában élni kíván elővásárlási jogával, és 400.000 Ft áron 
meg kívánja azt vásárolni. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
6./ Győrújbarát, Mátyás körút forgalomcsillapító borda okozta baleset 

kivizsgálásáról szóló tájékoztatás 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Jegyzőnőnek megadom a szót. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az előterjesztés részletesen tartalmazza a Mátyás körúton 
keletkezett baleset körülményeit és a szakértői véleményt. A Település-fejlesztési 
Bizottság tárgyalta az előterjesztést, és az a javaslat született, hogy nem indokolt a 
forgalomcsillapítő bordának a további fenntartása, hiszen nem tölti be azt a szerepét, 
amiért annak idején kialakításra került. A lakosok nagy része kikerüli a bordát, így 
nem lassítja a lejövő forgalmat, illetve baleset is történt. A szakértői vélemény is 
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megállapította, hogy „nem érte el a kívánt célját”. Szükségesnek tartottam a 
képviselő-testület tájékoztatását mindezekről, és kérem a képviselő-testület 
véleményét mindezekről a hatósági eljárás befejezése érdekében.  
 
A képviselő-testület nem kíván véleményt nyilvánítani az ügyben. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a tájékoztatás tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület a Mátyás körút forgalomcsillapító borda okozta baleset 
kivizsgálásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
7./ Adósságállomány konszolidáció 

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

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tavalyi évben is döntött az adósságállomány 
konszolidáció ügyében a képviselő-testület. Fontos elmondani, hogy nem az 
önkormányzat által működésre felvett kölcsönről van szó, hanem a Közkincs-hitel 
pályázatról, amelyből a Civilház felújítására került sor. A hitel kamatait annak idején 
átvállalta az állam, így csak a tőkét kellett törleszteni. Ezen hitelből származó 
adósság konszolidációja kapcsán tavaly már hozott határozatot az önkormányzat, 
jelenleg pedig újabb határozat meghozatalára van szükség az Államkincstártól 
kapott határozati javaslat szerint, melyet az előterjesztés tartalmaz. 
 
Rácz György képviselő: Szeretném hozzátenni, hogy ez mindössze évi 1 millió Ft-os 
teher volt az önkormányzatnak, tehát nem adtuk el a jövőt és az előző 
önkormányzatok sem.  
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

5/2014.(I.27.) Kt határozat 
1. A képviselő-testület Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 

2013. évi CCXXX. törvény (továbbiakban: 2014. évi költségvetési törvény) 

67-68. §-aiban foglaltakra figyelemmel kinyilvánítja, hogy a 2014. évi 

költségvetési törvényben írt feltételekkel az adósságállománya Magyar 

Állam által történő átvállalását igénybe kívánja venni. 
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2.  A képviselő-testület kijelenti, hogy az önkormányzat 2013. december 5-én 

nem rendelkezett olyan betéttel vagy egyéb számlaköveteléssel, ami 

kifejezetten egy adott adósságelemhez kapcsolódott, és annak fedezetére, 

teljesítésének biztosításául szolgált. 

3. A képviselő-testület kijelenti, hogy amennyiben az önkormányzat egy 

átvállalással érintett ügylete az ügylethez kapcsolódóan befolyó támogatás, 

illetve egyéb bevétel miatt bevétel megelőlegezésére szolgáló ügyletté 

válik, úgy a befolyt bevétel összegét, legfeljebb az érintett adósságból 

átvállalásra került összeg erejéig, a bevétel beérkezését követő 3 

munkanapon belül átutalja a kincstár által megjelölt fizetési számlára. 

4. 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. 

5. A képviselő-testület az adósságátvállalással összefüggésben felhatalmazza a 

polgármestert, hogy: 

a) megtegye a 2014. évi költségvetési törvény 67-68. §-ai szerinti 

nyilatkozatokat és intézkedéseket; 

b) az átvállalással érintett adósság részét képező ügyleteket a 2014. évi 
költségvetési törvény 67-68. §-a szerinti átvállalás érdekében átalakítsa; 

c) a 2014. évi költségvetési törvény 68. § (4) bekezdése szerinti 

megállapodásokat megkösse.  

6. A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az adósságátvállalással 

kapcsolatos intézkedéseiről a soron következő ülésén tájékoztassa a 

testületet. 

Felelős: polgármester 
Határidő: 2014. február 28. 

 
8./ Döntés Győrújbarát SE kérelme ügyében 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mint a tavalyi évben is, idén is pályázat került 
kiírásra sportegyesületek részére, a tavalyi évben öltöző felújítására lehetett pályázni, 
most pedig sporttelep felújítási pályázat került kiírásra. Ennek keretében a 
sportpályánk kerülne körbekerítésre, valamint padok illetve lelátó kerülne 
kialakításra a 2014-2015-ös évben. A pályázat maximális elnyerhető összegéhez 3 
millió Ft önerő szükséges, ehhez szükséges a képviselő-testület határozata. A 
Település-fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az előterjesztést, és 
javasolta, hogy a képviselő-testület támogassa a pályázat benyújtását. Jelenleg a 
sporttevékenységgel kapcsolatos létesítmények prioritást élveznek, ezért úgy 
gondolom, hogy minden lehetőséget meg kell ragadni. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

6/2014.(I.27.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győrújbarát SE 2014-2015-ös évre kiírt „Sporttelep felújítási 
pályázatát” az önrész erejéig, maximum 3 millió Ft összegig 
támogatja, melyet 2014. évi költségvetése terhére biztosít.  
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: folyamatos 

 
9./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás – ügyvédi 

meghatalmazásról való döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A tisztelt képviselő-testület bizonyára 
emlékszik, hogy több döntést hoztunk már ez ügyben is. A Hulladékgazdálkodási 

Társulás pert indított négy település ellen, akik nem fizették az önrészt. Jelenleg 
ügyvédi meghatalmazásról kell döntenie valamennyi település önkormányzatának 
az előterjesztésben foglaltak szerint, hogy a per lefolytatható legyen. 
 
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: 
 

7/2014.(I.27.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Járásbíróság előtt folyó G.22.561/2013. számú perben dr. Pónya Zoltán 
ügyvéd tanúként történő meghallgatása érdekében hozzájárul az 
ügyvédi titoktartás alóli felmentéshez az eljáró ügyvéd részére.  

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
 Határidő: azonnal 
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10./ Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulás 
intézményfenntartó módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület már döntött a Győrújbarát-
Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulás létrehozásáról, az Alapító Okirat 
elfogadásra került, azonban a Társulási Megállapodás elfogadására akkor nem került 
sor. A Magyar Államkincstár kéri ezt pótolni, ezért került a tisztelt képviselő-testület 
elé ismételten az előterjesztés.  
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: 
 

8/2014.(I.27.) Kt határozat 
1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
      a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó 
Intézményfenntartó Társulás Társulási Megállapodását  elfogadja. 
2.) E határozat mellékletét képezi a Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti 

Szolgáltatást Ellátó Intézményfenntartó Társulás Társulási 
Megállapodása. 
    Határidő: A Magyar Államkincstárnál történő törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel  napja 
    Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18 óra 21 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

dr. Márai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


