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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. FEBRUÁR 13-ÁN TARTOTT 

NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2014. február 13-án 17 órai kezdettel tartott 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, Zólyomi Péter 
képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Árvai István és dr. Palla 
Roland képviselők az ülésen nem jelentek meg. 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./ 2013. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek 

beszámolóinak megtárgyalása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetése tervezetének benyújtása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

3./ Pitypang Óvoda nyári leállása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gallainé Czeiter Ildikó óvodavezető 
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4./ Baráti Bölcsőde nyári leállása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 

5./ 2014. évi igazgatási szünet  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

6./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Győri Mentőállomás támogatási kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
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. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ 2013. évben önkormányzati támogatásban részesült civil szervezetek 

beszámolóinak megtárgyalása 
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 a Pénzügyi Bizottság 
részleteiben megtárgyalta. 2013. évben 8.085.000 Ft-tal támogatta a civil 
szervezeteket. 2014. január 31-ig, határidőre elszámoltak az egyesületek. A Pénzügyi 
Bizottság egyhangúlag elfogadásra javasolja a beszámolókat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testülettől a beszámolók 
elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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9/2014.(II.13.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil 
szervezetek 2013. évi beszámolóit elfogadja. 
 

2./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetése tervezetének benyújtása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság a képviselő-testületnek 
elfogadásra javasolja a 2014. évi költségvetés tervezetet. Megkérem Szalma-Milkovits 
Esztert, hogy adjon tájékoztatást a tervezetről. 
 
Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó: Törvényi változások értelmében új 
formátumban kellett elkészíteni a költségvetést, ami az előző évektől eltér. A 

költségvetés készítésekor az alábbi törvényi szabályozásoknak kell megfelelnünk: A 
központi költségvetésről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény, Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény, és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 
törvény. Az önkormányzati törvény 13. §-a határozza meg az önkormányzat kötelező 
feladatait. A feladatfinanszírozási támogatást kizárólag ellátandó feladataira 
használhatja. Amennyiben attól eltér, köteles a támogatást visszafizetni. A 111.§ 
szerint az önként vállalt feladatok a kötelező feladatok ellátását nem 
veszélyeztethetik. A bevételek közt állami feladatfinanszírozás és közhatalmi 
bevételek csoportját kell megemlíteni. Az állami feladatfinanszírozás megjelöli 
azokat a feladatokat, amelyeket támogatja, amelyeket a költségvetési törvény 2. sz. 
melléklete tartalmazza. 2013-as évhez képest az önkormányzati hivatal működésének 
támogatásánál figyelhető meg lényeges emelkedés, mivel a számított alaplétszám 
megemelkedett. Illetve még az óvoda működési és bér támogatásánál figyelhető meg 
növekedés a 2013. szeptember 1-jétől életbe lépő bérnövekedés miatt. A közhatalmi 
bevételek közt a helyi adó kiemelendő. A 2014. évi terv oszlopban találhatók azok az 
összegek, amelyeket elfogadásra javasolt a Pénzügyi Bizottság. A gépjármű adó 
összegek esetében a költségvetési törvény határozta meg, hogy a befolyt gépjármű 
adó 40%-a maradhat meg az önkormányzatnál. Tavalyi évben 45 millió Ft bevétel 
kiesést eredményezett. Telekadó esetében van még jelentősebb bevétel kiesés, de 
összességében a tervezett adóbevételek befolytak. A kiadási oldalon láthatóak még 
azon képviselő-testületi döntések, amelyekről már 2013. évben a testület döntött a 

2014. évi költségvetés terhére. Továbbá a kiadásoknál figyelembe kell venni, hogy az 
iskolát köteles működtetni az önkormányzat. Az intézmények a 2013. évi tervezést 
vették alapul, a 2014. évi költségvetés is ezt tartalmazza. A kiküldött táblázatok 
elkülönítetten tartalmazzák a kötelező, az önként vállalt és államigazgatási   
feladatokat. Az utolsó táblázat tartalmazza a civil szervezetek támogatását, mint 
önként vállalt feladatot. Az utolsó táblázat tartalmazza azokat az összegeket, 
amelyeket a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolt. Az általános tartalék összege 
ebben az esetben 2.707.659  Ft, a céltartalék összege pedig 12.300.000 Ft. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönöm szépen a tájékoztatást. A táblázaton 
is látható, hogy az utak felújítására tervezett összegekhez az állam is hozzátesz, 
bízunk benne, hogy ez idén is így fog történni. Elkülönített összegek közt szerepel a 
ravatalozók felújítása, ennek kapcsán el szeretném mondani, hogy a Kormányhivatal 
részéről ellenőrzésre kerültek a ravatalozóink, amelyeknek a fenntartása 
önkormányzati feladat. Folyamatosan szerettünk volna a felújításukra pályázni, 
azonban 3000 fő feletti településként erre nem volt lehetőség. Katasztrófavédelmi 
alapot pedig szintén a törvény határozza meg, hogy tervezni szükséges. Bizonyos 
minimális eszközökkel rendelkezni szükséges. 
 
dr. Márai István képviselő: A beszámolóban volt már szó utak karbantartásáról. 
Kérdésem, hogy a Fő utcán, ami nem önkormányzati fenntartású út, van-e valami 
távlati terv a felújításra? Előbb-utóbb katasztrófális dolgok következnek be az út 
állapota miatt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Közútkezelő felé folyamatosan fotókkal 
jelezzük a hibákat. Ennek köszönhető, hogy a Horgas bizonyos szakaszát 
megjavították. 2014-2020 közötti uniós pénzek felhasználásáról idén tavasszal dönt a 
parlament. Jelenleg az előkészítés folyik. Megyei szintre fog kerülni a források 
elosztása. A benne lévő tagok azt szorgalmazzák, hogy a több számjegyű utakra 
minél több forrás kerüljön. Úgy tűnik, hogy a kérdéseink most meghallgatásra 
találnak, és a Közútkezelővel együtt azt szorgalmazzuk, hogy minél több forrás ide 
kerülhessen. Hiába szeretnénk turisztikai fejlesztést, amíg az útjaink ilyen 
állapotúak. A padkarendezés is nagy eredmény, amit elértünk a Győr felé vezető út 
mellett. 
 
Pammer Ernő képviselő: Van-e arra lehetőség, hogy a Bedő boltnál lévő hatalmas 
forgalommal kezdjünk valamit? Előbb-utóbb katasztrofális baleset lesz ott.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: 2013 szeptemberében a képviselő-testület részéről már 
érkezett ilyen kérés, hogy vizsgálja ki a hivatal, hogy megfelelően került-e 
kialakításra a terület. A hatósági eljárást a hivatal lefolytatta. 13 parkoló részére 
került kiadásra az engedély, ennek megfelelően a belső parkolókat is megnyitották, 
azt is lehet használni. Az ügyfél azt mondta, hogy plusz parkolókat kíván kialakítani, 
azt azonban a Közútkezelőnél kell kezdeményeznie. A lakosság nagy része nem 
veszi igénybe a megnyitott parkolókat. Korlátozó táblák kihelyezésére, rendőri 
intézkedésre nincs lehetőség. Megtettük, amit lehetett ebben az ügyben. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Szükséges, hogy változzék a közlekedési morál 
a településen. Amikor jelzi a szándékát az autós, akkor talán ki kellene engedni. Az 
önkormányzat a központban megépíttette pályázat útján a sok-sok parkolóját. 
Minden egyes rendezvényünk alkalmával mégis a térköves járdán állnak sűrűn az 
autók. Amíg a közlekedési morál nem változik, amíg egy hét alatt eltűnnek a 30-as 
sebességkorlátozó táblák, addig nincs miről beszéljünk. A település biztonságos 
közlekedése érdekében sót raktunk ki több ponton vödrökkel, a vödrök két éjszakát 
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éltek meg. Ezek a dolgok nem pénz kérdések. Figyeljünk jobban a közvagyonra, 
figyeljünk oda egymásra. Lassítsunk és legyünk egymással udvariasak. 
 
Pammer Ernő képviselő: 1-1,5 évvel ezelőtt beszéltünk már olyan 
kezdeményezésről, hogy ha az árok kitakarítását vállalná a lakosság, akkor az 
önkormányzat az elszállításról gondoskodik. Javaslom, hogy erre konkrét időpontot 
határozzunk meg. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A következő Település-fejlesztési Bizottsági 
ülés elé terjesztjük a kérdést, egy hétvégi napot javaslok erre kijelölni. 
 
Pammer Ernő képviselő: A Zrínyi utcának van vízelvezető rendszere. Ez leomlott, 
ezért az új telkek kialakításánál a víz nem tud elfolyni. Van-e lehetőség ennek a 
kitakarítására? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Magánerőből történt a kialakítás. A tulajdonos 
építtette ki, az önkormányzatnak oda semmilyen jogcíme nincs. A jogi lehetőségeiről 
már jegyző asszonnyal is beszéltünk. Az árok is magánterületen van. Az 
önkormányzatnak csak a házak előtti árokra van kompetenciája. A hídtól jobbra és 
balra pedig a vízgazdálkodási társulásé. 
 
A költségvetéssel kapcsolatban van-e valakinek véleménye, javaslata? 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a 2014. évi költségvetés elfogadását és a 
rendelet megalkotását az előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzatának 
2/2014.(II.14.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről 
 
 
3./ Pitypang Óvoda nyári leállása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Gallainé Czeiter Ildikó óvodavezető 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezem hogy van-e kérdés azzal kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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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: 
 

10/2014.(II.13.) Kt határozat 
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti Pitypang Óvoda zárva tartási idejét 2014. évben:  

   2014. augusztus 4-től 2014. augusztus 22-ig 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:  2014. február 15. 

 
 
4./ Baráti Bölcsőde nyári leállása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, 
megkérdezem hogy van-e azzal kapcsolatban valakinek kérdése. 

 
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: 
 

11/2014.(II.13.) Kt határozat 
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti Baráti Bölcsőde zárva tartási idejét 2014. évben:  

   2014. augusztus 11-től 2014. augusztus 22-ig 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:  2014. február 15. 
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5./ 2014. évi igazgatási szünet  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztés anyagát mindenki megkapta, 
megkérdezem, hogy van-e valakinek kérdése azzal kapcsolatban. 
 
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: 
 

12/2014.(II.13.) Kt határozat 
1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
igazgatási szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2014. július 
21-től augusztus 22-ig, valamint 2014. december 22-től 2015. 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.  
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 dr. Egri Zsanett jegyző  
Határidő: folyamatos ill. 2014. december 31.  
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6./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Több önkormányzat jelezte kilépését illetve 
belépését a kistérségi társulásba, ezzel kapcsolatban a Társulási Megállapodás 
módosítását minden tag önkormányzatnak el kell fogadnia. 
 
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: 
 

13/2014.(II.13.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 21/2013.(VI.03.) 
Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú Kistérségi Társulás 
Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 1. számú 
melléklet szerint. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 
 
7./ Győri Mentőállomás támogatási kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az Országos Mentő Szolgálat kérelemmel élt, 
melyben tájékoztatnak arról, hogy életmentő műszert kívánnak vásárolni, ehhez 
kérnének támogatást. Ismereteink szerint 3,5 millió Ft-ba kerül egy ilyen készülék. A 
Pénzügyi Bizottság 50.000 Ft-tal javasolja támogatni a szervezetet a tartalék terhére. 
 
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: 
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14/2014.(II.13.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Mentőállomás részére 50.000 Ft támogatást nyújt életmentő készülék 
vásárlására, melynek fedezetét 2014. évi költségvetésében a tartalék 
terhére biztosít. 

 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
dr. Bálló Ferenc képviselő: Egy régóta húzódó problémára szeretném felhívni a 
figyelmet. Az ipari parkban egyre több cég van – aminek nagyon örülünk is – ami 
egyre nagyobb forgalmat eredményez a településen, nemrégiben egy halálesetnek is 
lett az oka. Nagy járművek közlekednek utcáinkon, valószínűleg azért, mert nem 
tudják, hogy merre kell közlekedniük. 2,5 méter széles járművek nem lehetséges, 
hogy 3 méter széles utcákban közlekedjenek. Javaslom, hogy a Zrínyi utcában, a 
László utcában és a Gárdonyi utcában 3,5 tonna súlykorlátozó táblák kerüljenek ki. 
Az építkezésekhez pedig lehet behajtási engedélyt kérni. Ez a forgalom nemcsak 
hogy balesetveszélyt jelent, hanem az útjaink is tönkre mennek. Többen jelezték, 

hogy repednek a házak az utcában. Nem kérem, hogy most döntsünk ebben a 
kérdésben, csak annyit, hogy készítse elő a hivatal, hogy a Település-fejlesztési 
Bizottság elé kerüljön, melyek a legérintettebb utcák. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönjük szépen a felvetést, a soron 
következő Település-fejlesztési Bizottsági ülésen helyszíni szemlét tartunk, és ezzel is 
foglalkozni fogunk. A bizottság javaslatot tesz majd táblák kihelyezésére. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Szeretnék tájékoztatni mindenkit, hogy február 
19-én véradás lesz, kérek mindenkit, hogy akinek lehetősége van, segítsen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17 óra 35 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
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