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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. MÁRCIUS 06-ÁN TARTOTT 

NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Dr. Timaffy 
László Művelődési Otthon és Faluházban 2014. március 06-án 17 órai kezdettel 
tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a megválasztott 9 képviselőből 7 fő megjelent, Árvai István és 
dr. Palla Roland képviselők az ülésen nem jelentek meg. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
javasolja Pammer Ernő és Rácz György képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Pammer Ernő és Rácz György képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti az ülésen megjelent Sári Ákos urat, a  
Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetőjét. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Tájékoztató a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 

2./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 
Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

3./ Pannónia Kincse LEADER Egyesület Helyi Akció Csoport (HACS) tagság 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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4./ Óvoda Alapítvány kuratóriumi tagsága 
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 napirendi pontok előtt szeretném a Győr-
Moson-Sopron Megyei Értéktár Bizottságtól érkezett határozati kivonatot ismertetni. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy elsők között történt meg a Csobolyó Táncház 
felvétele a megyei értéktárba, ennek okiratát múlt héten át is vehettük Kara Ákos 
úrtól. 
 
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./ Tájékoztató a Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője 
 

Az előterjesztés anyaga a írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az írásos előterjesztés a képviselő-testület 
tagjai részére megküldésre került. Felkérem Sári Ákos urat, hogy szíveskedjék 
szóbeli tájékoztatást adni. 
 
Sári Ákos, Győri Katasztrófavédelmi Kirendeltség: Tájékoztatást ad a szervezet 
felépítéséről, fő szakágairól, a fő veszélyforrásokról. Kiemeli az önkéntes tűzoltó 
egyesületekkel– köztük Győrújbarátéval is - létrejött megállapodást. Fontosnak ítéli 
meg az önkéntesek munkáját az ifjúság nevelésében, köztük a Győrúbjaráti Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület munkáját mely szép eredményeket ért el versenyeken is. Az 
együttműködési megállapodással pedig pályázati lehetőségek is várhatóan 
megnyílnak az egyesület előtt. Polgári védelem szempontjából Győrújbarát III. 
kategóriájú besorolást kapott. Dicséretesnek tartja, hogy a településnek van 
közbiztonsági referense, amely a településnek a védekezéshez való pozitív 
hozzáállásában is megnyilvánul. Szívesen látja a szervezet az önkénteseket, a 
diákokat is. A település vonatkozásában elmondja, hogy az elmúlt évben 14 esetben 
vonultak ki riasztáshoz a település közigazgatási területére, ebből 6 esetben az M1 
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autópályára. Kiemeli, hogy a tavalyi márciusi hóhelyzetben polgármester asszony 
rendkívül hamar felkereste és segítségét ajánlotta fel a Katasztrófavédelmi 
Kirendeltségnek, amelyért ezúton is köszönetét fejezi ki. Szintén tavaly, az árvízi 
védekezés alkalmával Győrújbarát község befogadó település volt. Az itt nyújtott 
segítségéért szintén köszönet illeti a települést, polgármester asszonyt és a képviselő-
testületet. A falu lakosságának megköszöni a gátakon nyújtott segítséget. A téli ónos 
eső kapcsán elmondja, hogy a település közlekedésében nem történt fennakadás, 
köszönhetően polgármester asszony és a testület előre gondolkodásának, a 
kihelyezett síkosságmentesítő eszközöknek is. Megemlíti még a Veszprémi 
Bányakapitányság ellenőrzését, melynek során három partfal ellenőrzése történt 
meg. Az ellenőrzés megállapította, hogy közvetlen életveszélyt nem jelentenek ezen 
partfalak, amennyiben nem történt ellenőrizetlen beavatkozás a területen, úgy 
problémát ezek nem fognak okozni. Még egyszer megköszöni a falunak, 
polgármester asszonynak, a testületnek a pozitív hozzáállását. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a tájékoztatót a képviselő-testület 
fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

15/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2013. évi tevékenységéről szóló 
tájékoztatót tájékoztató jelleggel elfogadja. 

 
2./ Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása 

Előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Felkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az írásban megküldött előterjesztést és határozati javaslatot 
ismerteti a jelenlévőkkel. Kéri a szavazatszámláló bizottság tagjainak elfogadását. 
 
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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16/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a választási 
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. Törvény 24. § (1) bekezdése alapján 
Győrújbarát Község szavazatszámláló bizottság tagjává  

 
1. szavazókör ( Kultúrház ) 
Janák József    Petőfi utca 108. 
Csapó Gézáné    Veres Péter utca 123. 
Öcsödi Gáborné   Erzsébet utca 16. 
 
2. szavazókör ( Mélykút utca Óvoda épülete )  
Horváth Endre Csaba  Liszt Ferenc utca 55. 
Varga Zoltán    Veres Péter utca 116. 
Janákné Szalkai Éva  Petőfi utca 108. 
 
3. szavazókör  ( Civilház ) 
Kocsis Jánosné    Gárdonyi utca 1. 
Tarné Németh Gabriella Veres Péter utca 20. 
Molnár Lajosné   László utca 98. 
 
4. szavazókör ( István utca, Orvosi rendelő ) 
Grúber János    István utca 168. 
Fehér Csilla    Fő utca 157. 
Kapocsiné Odor Ágnes  Panoráma utca 3. 
 
Szám alatti lakosokat, valamint a  szavazatszámláló bizottságok póttagjaivá 
 
Vecseyné Bilácz Márta    Fő utca 174. 
Fekete Lászlóné     Veres Péter utca 61. 
Bödecs Károlyné     Hét Vezér utca 30. 
Torma Attila      Templomsor utca 38. 
Orbán Attila      Árpád fejedelem u. 36. 
Szabados Bianka    Mélykút utca 73. 
Tuba Erzsébet     Paperdő u. 3988 hrsz. 
Zsirmon Attila     Széchenyi krt 27. 
Horváthné Varga-Balázs Gyöngyvér  Árpád fejedelem utca 15. 
Hajtóné Tuba Magdolna    Part utca 12. 
Novákné Meszlényi Andrea              Veres Péter utca 104. 
Mészárosné Kovács Eleonóra    Erzsébet utca 42. 
 
Szám alatti lakosokat választja meg. 
 
Határidő: azonnal, értelemszerűen 
Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
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3./ Pannónia Kincse LEADER Egyesület Helyi Akció Csoport (HACS) tagság 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Leader Egyesület előző ciklusában is 
Győrújbarát részt vett. Szükség van határozattal megerősíteni, hogy a 2014-2020-as 
vidékfejlesztési programban is részt kívánunk venni. 5000 fő feletti településként a 
helyi lakosság és vállalkozások akkor tudnak pályázni, ha az Önkormányzat ennek 
az akciócsoportnak a tagja. Egy új törvényi javaslat szerint változás lesz, és a tízezer 
fő alatti települések lesznek majd vidéki városnak tekintendőek, de egyelőre ez csak 
terv. 
 
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: 
 

17/2014.(III.06.) Kt határozat 
1./Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, 
hogy az Önkormányzat fenntartja egyesületi tagságát a Pannónia Kincse 
Leader Egyesületben, aki a térség 2014-2020-as programozási időszakra 
vonatkozó várományos Helyi Akciócsoportja. 

 2./ Felhatalmazza a polgármestert a Szándéknyilatkozat aláírására. 
 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: azonnal 

 
4./ Óvoda Alapítvány kuratóriumi tagsága 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Felkérem dr. Wennesz Gyula ügyvéd urat, aki az 
előterjesztés elkészítésében segítségemre volt, hogy tájékoztassa a tisztelt Képviselő-
testületet. 
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: Nekem jutott a feladat, hogy az Óvoda Alapítvány 
tagságában bekövetkezett változásokat rakjam rendbe. Az alapítvány felügyelő 
bizottsági tagjainak a megbízatása két évre szól, ezzel kapcsolatosan azonban 2003-as 
az utolsó bejegyzés. A megbízásom arra szólt, hogy a személyi változásokat 
vezessem át. Ezért az alábbi előterjesztést és határozati javaslatot készítettem a 
tisztelt képviselő-testület felé (az előterjesztés anyaga a jegyzőkönyvhöz mellékelve). 
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Zólyomi Péter képviselő: Javaslom, hogy a tagok lakcímét is írjuk be, mert így nem 
egyértelmű, hogy kire vonatkozik a tagság. 
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: Köszönöm az észrevételt. Kérem, hogy a tagok az 
elfogadó nyilatkozatot az ülés után írják alá. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Azzal, hogy polgármester asszony bekerül a 
kuratóriumba, az Önkormányzat nem adhat támogatást a közalapítványnak, 
amelynek a regnáló polgármester a tagja. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az egyesület nem kért eddig sem támogatást az 
Önkormányzattól. 
 
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: 
 

18/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány az Óvodáért Győrújbarát” Kuratóriuma Andrássy Márta 
kuratóriumi tag helyébe, Kovács Attilát kuratóriumi tagjává választja.  
 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: Folyamatos 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
19/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány az Óvodáért Győrújbarát” Kuratóriuma Szabó György 
kuratóriumi tag helyébe, Juhászné Árpási Irmát kuratóriumi tagjává 
választja.  
 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: Folyamatos 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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20/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány az Óvodáért - Győrújbarát” Kuratóriuma Fekete Károlyné 
felügyelő bizottsági elnök lemondását elfogadja. 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: Folyamatos 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
21/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
125/2013.(XII.10.) Kt határozatát, melyben „Közalapítvány az Óvodáért  -
Győrújbarát” Kuratóriuma tagságában történt személyi változásról döntött, 
adminisztratív okok miatt visszavonja. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
22/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány az Óvodáért - Győrújbarát” Kuratóriuma lemondott Fekete 
Károlyné felügyelő bizottsági elnök helyére Kapocsiné Ódor Ágnes-t 
választja a felügyelő bizottság elnökévé. 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: Folyamatos 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
23/2014.(III.06.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 
„Közalapítvány az Óvodáért – Győrújbarát” személyi változásokat érintő, 
módosított létesítő okiratát elfogadja. 

 Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Határidő: Folyamatos 
 
Napirendek után: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Baráti Hagyományőrző Egyesület elhozta a 
régi iskolával kapcsolatos elképzelését makett formájában, amely a Művelődési 
Házban kiállítva várja az érdeklődőket. Kérném az egyesületet, hogy írásos 
előterjesztést és a makett mellé egy pár soros írásos ismertetőt készítsenek, amelyre a 
makett készítőjének neve is kerüljön rá. Megkérem a makett készítőjét, hogy pár 
mondattal ismertesse az alkotását. 
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Varga Ervin helyi állampolgár: Köszönöm a megtiszteltetést, hogy 
bemutatkozhatom. Győrújbaráti lakos vagyok. Szeretem a régi épületeket, örülök ha 
sikerül megmenteni egyet-egyet valamilyen szinten, szeretném, ha a makett 
épületként is megvalósulna. Nem vagyok a szavak embere, az én asztalom nem a 
beszéd, hanem az alkotás. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönöm szépen a bemutatkozást. Aki teheti, 
tekintse meg a kiállított makettet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17 óra 38 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Pammer Ernő 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


