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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. ÁPRILIS 10-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2014. április 10-én 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, Rácz György  
képviselő jelezte, hogy az ülésen nem tud részt venni. Dr. Palla Roland képviselő az 
ülésen nem jelent meg. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Márai István és 
Zólyomi Péter képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Dr. 
Márai István és Zólyomi Péter képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

2./ 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

3./ Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
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4./A 0173/22 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület rendezési terv módosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

5./ Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

6./ Szociális ellátás helyzete a településen c. beszámoló 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Weller Éva szociális főelőadó 

7./ Gyermekvédelem  helyzetének éves értékelése a településen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rum Noémi Bernadett intézményvezető 

8./ Családsegítő Szolgálat helyzetének éves értékelése a településen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rum Noémi Bernadett intézményvezető 

9./ Tájékoztatás régi gyógyszertár visszavételéről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
10./ Kertalja lakóterület és iskola közötti összekötő járdaszakasz 

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

11./ Önkormányzati utak éves felülvizsgálata, és az utak felújításának 
megtárgyalása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Kolozsvári Gábor településmérnök 

12./ 155/2011.(X.11.) Kt határozat visszavonása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

13./ Baráti Hagyományőrző Egyesület tájékoztatója 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Egyesület elnöke 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Pót napirendi pont felvételére van szükség, 
amelyhez az előterjesztés kiosztásra került a képviselő-testület tagjai részére. Az 
óvodavezetői pályázat véleményezésére bizottság létrehozása szükséges. Kéri a pót 
napirend felvételét 14./ napirendi pontként. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a „Pitypang Óvoda magasabb vezető álláshely 
pályázat véleményező bizottság létrehozása” című napirendi pont felvételét. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a napirendi pontok elfogadását a pót 
napirendi ponttal együtt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
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Napirendek előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Napirendek előtt jegyző asszony tájékoztatja a 
testületet és a tisztelt jelenlévőket a választások győrújbaráti eseményeiről. Átadom a 
szót jegyző asszonynak. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A 2014. évi országgyűlési választásokon, Győrújbaráton, 
április 6-án a választások törvényes rendben lezajlottak. A választásokkal 
kapcsolatban rendkívüli esemény, jogszabálysértés nem történt, minden rendben 
lezajlott. A nemzetközi megfigyelők –az Ebesz képviseletében- dán és ukrán 
megfigyelő a 2.sz. szavazókörben végezték munkájukat, ahol mindent rendben 
találtak. A szavazatszámláló bizottság elnöke, valamennyi tagja, a jegyzőkönyvezető 
és a helyi választási iroda tagjai a jogszabályoknak megfelelően látták el a 
feladataikat. A választási eljárásról szóló törvény alapján az alábbiakban 
közzéteszem a választás helyi eredményét: A választási eljárásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény értelmében lakosságszám alapján Győrújbarát Község településen 
négy szavazó kör került kialakításra. A településen a választópolgárok száma: 4708 
fő. A választáson megjelent 3234 fő, ez 68,6 %-os részvételi arányt jelent. 4708 fő volt 
választásra jogosult a szavazás napján, átjelentkezéssel szavazók száma 3. sz. 
szavazókörben 60 fő, így 4768-an adhatták volna le voksukat.  Ebből egyéni 
választókerületre 3212 szavazat, területi listára pedig 3207 szavazat érkezett. Az 
egyéni választókerületi szavazókörökben az eredmények a következők: Kara Ákos, a 
Fidesz-KDNP képviselője országgyűlési képviselő lett a 2. számú egyéni 
választókerületben. Takács Krisztián Jobbik Magyarországért Mozgalom 440 
szavazat, Tánczos Ádám Péter Új Magyarország Párt 2 szavazat, Kara Ákos Fidesz-
Kdnp 1822 szavazat, Takács András Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja 8 
szavazat, Glázer Tímea Mszp, Együtt-Korszkváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, 
Párbeszéd Magyarországért, Magyar Liberális Párt 685 szavazat, Jenei Ferenc LMP 
211 szavazat, Szenftner László Seres Mária Szövetségesei 29 szavazat, Jámbor Zoltán 
Jólét és Szabadság 15 szavazat, 2 szavazatot minősítettek a bizottságok 
érvénytelennek. Az országos listás szavazóköri eredmények a következők: 
Magyarországi Cigánypárt:  2 szavazat, A Haza nem eladó mozgalom párt: 9 
szavazat, Seres Mária Szövetségesei: 34 szavazat, Új Dimenzió Párt: 1 szavazat, 
Fidesz-Magyar Polgári Párt, Kereszténydemokrata Néppárt: 1727 szavazat, Sportos 
és Egészséges Magyarországért Párt: 6 szavat, Lehet Más a Politika: 250 szavazat, 
Jólét és Szabadság Demokrata Közösség: 10 szavazat, Új Magyarország Párt: nem 
kapott szavazatot, Szociáldemokraták Magyar Polgári Pártja: 6 szavazat, Közösség a 
Társadalmi Igazságosságért Néppárt: 2 szavazat, Együtt 2014 Párt: 17 szavazat , 
Zöldek Pártja: 9 szavazat, Összefogás Párt: 7 szavazat, Magyar Szocialista Párt, 
Együtt – Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért 
Párt, Magyar Liberális Párt: 655 szavazat, Jobbik Magyarországért Mozgalom: 460 
szavazat, 47 érvénytelen szavazat volt. Választókerületünkben a szavazás érvényes 
volt és eredményes, a mandátumot Kara Ákos, a Fidesz-KDNP képviselője szerezte 
meg. Második helyet Glázer Tímea a Magyar Szocialista Párt, Együtt – a 
Korszakváltók Pártja, Demokratikus Koalíció, Párbeszéd Magyarországért Párt, 
Magyar Liberális Párt jelöltje szerezte meg. A harmadik helyet Takács Krisztián a 
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Jobbik Magyarországért Mozgalom jelöltje szerezte meg. Kérem tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a tájékoztatásomat elfogadni szíveskedjék. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: E helyről is tisztelettel gratulálunk Kara Ákos 
országgyűlési képviselőnek. 
 
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./ Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési rendeletének módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, a 
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testület részére. 
Megkérdezem, hogy van-e az előterjesztéssel kapcsolatosan kérdés, vélemény 
javaslat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a rendelet módosítását a képviselő-
testület az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
3/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2./ 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Az anyagot a képviselők megkapták, a 
Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta és elfogadását javasolja a Képviselő-
testületnek. Megkérdezem, hogy van-e azzal kapcsolatosan kérdés. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Felkérem Nemes Jánosné könyvvizsgálót, hogy 
adja meg tájékoztatását a képviselő-testület részére. 
 
Nemes Jánosné könyvvizsgáló: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait. Győrújbarát 
Község Önkormányzatának 2013. évi beszámolóját megvizsgáltam, a 
könyvvizsgálatot elvégeztem, és mindent rendben találtam. Megállapítom, hogy  
megbízható, reális képet ad a 2013. évi gazdálkodásról. 
 
Nemes Jánosné könyvvizsgáló: Van-e a képviselő-testület tagjainak kérdése a 
könyvvizsgáló asszonyhoz? 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a Képviselő-testületet, hogy a pénzügyi 
terv végrehajtásáról szóló rendeletet az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
4/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete 
a 2013. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 

 
 
3./ Vagyonrendelet módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az anyagot a testület tagjai írásban megkapták, 
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a vagyonrendelet módosítását a 
testület az előterjesztés szerint fogadja el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 5/2014. (IV.11.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (VI.13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
 

4./A 0173/22 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület rendezési terv módosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A testület előtt ismert az anyag, szavazott már 
az ügyben, azonban törvényi kötelezettségünk egy végszavazás a rendelet 
módosításához. A főépítész és minden szakhatóság megadta a hozzájáruló 
nyilatkozatát. Megkérdezem, hogy van-e kérdés, hozzászólás az előterjesztéshez. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a határozati javaslatot a képviselő-
testület az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

24/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 
13. § (1) bekezdés 1. pontja alapján, továbbá az épített környezet 
alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.  6. § (1) bekezdése, és a 
6/A. § (3) bekezdése értelmében, a település közigazgatási területére 
vonatkozóan az 55/2005.(VI. 21.) számú képviselő-testületi határozattal 
jóváhagyott szerkezeti tervét a RT-1/M3 rajzszámú, 13129 munkaszámú 
terv szerint az alábbiakban módosítja: 
„A 0173/22 hrsz-ú általános mezőgazdasági terület gazdasági erdőterület 
besorolást kap.” 
A határozat csak a fent említett tervlappal együtt alkalmazható. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a rendelet módosítás elfogadását az 
előterjesztés szerint. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az előterjesztés szerint az alábbi rendeletet alkotja meg: 



 7 

 
Győrújbarát község Önkormányzata Képviselő-testületének 

6/2014.(IV.11.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 
5./ Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület a beszámolót írásban 
megkapta, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
Megkérdezem jegyző asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Nem kívánok kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a belső ellenőrzési beszámolót a 
képviselő-testület az előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

25/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Megoldás 
2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. által készített belső ellenőrzési 
jelentést a határozat melléklete szerint elfogadja. 
Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
Határidő: 2014. április 30. 

 
6./ Szociális ellátás helyzete a településen c. beszámoló 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Weller Éva szociális főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a testület tagjai megkapták. A 
Szociális Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a beszámolót az előterjesztés szerint 
fogadja el a képviselő-testület. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

26/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális 
ellátás a településen c. beszámolót tájékoztató jelleggel elfogadja.   

 
7./ Gyermekvédelem  helyzetének éves értékelése a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rum Noémi Bernadett intézményvezető 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Törvényi 
kötelezettség évente ezen beszámoló elfogadása. Megkérdezem, hogy van-e kérdés 

az előterjesztéssel kapcsolatosan. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a tájékoztatót a képviselő-testület  az 
előterjesztés szerint fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

27/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Gyermekvédelem helyzetének éves értékelése a településen” c. 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 
8./ Családsegítő Szolgálat helyzetének éves értékelése a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Rum Noémi Bernadett intézményvezető 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
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: 
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28/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
„Családsegítő szolgálat helyzetének éves értékelése a településen” c. 
beszámolót az előterjesztés szerint elfogadja. 

 
9./ Tájékoztatás régi gyógyszertár visszavételéről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester Az előterjesztést írásban megkapta a képviselő-
testület. Átadom a szót jegyző asszonynak. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A Népegészségügyi Szolgálat felhívta az Önkormányzat 
figyelmét arra, hogy mielőbb biztosítson megfelelő helyet a védőnői szolgálat 

számára. Erre a volt gyógyszertár épülete teljes mértékben megfelel. A 
közszolgáltatások újbóli igénybevételére az Önkormányzat megkezdte a bekötések 
intézését. A plusz költségeket a védőnői szolgálat finanszírozásából tudjuk 
biztosítani. Június, július hónapban a védőnői szolgálat meg tudja kezdeni a munkát 
ezen új helyen. A Település-fejlesztési Bizottság tárgyalta és elfogadásra javasolja a 
Képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület a tájékoztatást tudomásul veszi. 

 
10./ Kertalja lakóterület és iskola közötti összekötő járdaszakasz 

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

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület döntött róla, hogy a 
gyermekek biztonsága érdekében össze kívánja kötni az iskolát a Kertalja 
lakóterülettel. A Település-fejlesztési Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és az 
anyagot egy becsült műszaki tartalommal kiegészítette, így került előterjesztésre a 
Képviselő-testület részére. Szükséges a terület mögötti vízelvezetés megoldása is, 
ezért erről a területről a mögötte lévő utcába szükséges elvezetni a vizet. Arról kell 
dönteni, hogy az előterjesztésben szereplő műszaki tartalommal meginduljon a 
beszerzési eljárás. 
 
Zólyomi Péter képviselő: A megkapott anyagban az árak nem olvashatóak. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Jelenleg ez azért nem fontos, mert a beszerzési 
eljárás megindításáról kell dönteni, az árakról majd ezt követően. 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a képviselő-testület az előterjesztés 
szerinti határozati javaslatot fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

29/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Hét 
vezér utca - II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola közötti járdaszakasz 
kialakítása vonatkozásában beszerzési eljárás megindításáról dönt az 
előterjesztésben leírt műszaki tartalommal. 

 
11./ Önkormányzati utak éves felülvizsgálata, és az utak felújításának 

megtárgyalása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Kolozsvári Gábor településmérnök 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Település-fejlesztési Bizottság az 
előterjesztést megtárgyalta, javaslatát a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta és a 
testületnek elfogadásra javasolja. Első körben a kátyúzások történnének meg, illetve 
a Csordahajtó rendbetétele, a Vállalkozók útjának padkázása, illetve a Kertalja 
lakóterület egyik útjának padkázása. Árajánlat bekérésekről kell még dönteni a 
Paperdő  és Hunyadi utca vonatkozásában. 

 
Pammer Ernő képviselő: A Felső-Erzsébet utcában ha jól emlékszem a lakók 
beszállnának a költségekbe, amennyiben az Önkormányzat megépíti az útjukat. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Igen, ez így volt, de még műszaki megoldást is 
csak ezután fognak javasolni az utca rendbetételére. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy az előterjesztésben foglaltakról 
szavazzon a képviselő-testület. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 
 



 11 

30/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt 
arról, hogy az Önkormányzat 2014. évi útfelújítás, karbantartási 
munkáit az alábbi sorrendben végezze el: 
1. Csordahajtó iszapfogó műtárgy felújítása 
2. Kátyúzás a településen 
3. Útpadka javítás murvázással 
4. Felső-Erzsébet utca fugázása 
5. Hunyadi utca útépítése  
6. Paperdő utca alsó része  

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

31/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a Lang-Szolg Kft- a Csordahajtó iszapfogó műtárgy 
felújítási munkáinak elvégzésével az általa adott br. 867.748 Ft áron. 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2014. június 30. 

 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a Lang-Szolg Kft-t a település kátyúzási munkáinak 
elvégzésével az általa adott br. 9375 Ft/m2 áron. 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2014. június 30. 

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

 
32/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
megbízza a LangSzolg Kft-t a Vállalkozók útjának útpadka 
javításával és murvázásával az általa adott br. 539.098 Ft áron. 
Határidő: folyamatos, legkésőbb 2014. június 30. 

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

33/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
beszerzési eljárás megindításáról, három árajánlat bekéréséről dönt a 
Felső-Erzsébet utca, a Hunyadi utca és a Paperdő utca útépítési 
munkáinak elvégzésével kapcsolatosan. 
Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
Határidő: 2014. június 13. 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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34/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a 
jegyzőt, hogy a Hunyadi utca és a Paperdő utca alsó szakaszának 
lakóit keresse meg azzal, hogy amennyiben az útépítéshez anyagilag 
hozzájárulnak, úgy az Önkormányzat anyagi hozzájárulást nyújt és 
támogatja az út megépítését. 
Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
Határidő: 2014. június 13. 

 
12./ 155/2011.(X.11.) Kt határozat visszavonása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az előterjesztés tartalmát ismerteti a képviselő-testülettel. 
Tekintettel arra, hogy idő közben bérleti szerződést kötött az Önkormányzat a Baráti 
Hagyományőrző Egyesülettel ezen ingatlan vonatkozásában, így szükség van ezen 
korábbi határozat visszavonása. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy az előterjesztésben szereplő 
határozati javaslatot fogadja el a képviselő-testület. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

35/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
155/2011.(X.11.) Kt határozatot, melyben szoborpark kialakításáról döntött a 
régi iskola épületének helyén, visszavonja.  

 Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
 Határidő: azonnal 

 
13./ Baráti Hagyományőrző Egyesület tájékoztatója 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Egyesület elnöke 

 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztés anyagaként az elnök úr azon 
szóbeli tájékoztatója került megküldésre a képviselő-testület részére, melyet a 
Település-fejlesztési Bizottság ülésén adott, mivel írásos tájékoztatót az egyesület 
nem adott be. Megkérdezem az egyesület elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
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Szalánczi Gábor, Baráti Hagyományőrző Egyesület elnöke: Köszönöm a 
lehetőséget, illetve ez kötelességünk is.  Sok mindent vállaltunk, amit teszünk azt a 
falu érdekében tesszük, és az önkormányzati vagyont gyarapítva kívánunk 
tevékenykedni. Az itt kihelyezett makett a terveinket tükrözi. Bízom benne, hogy a 
lehetőségeinkhez képest rövid időn belül el is fog készülni. Építési engedélyt 
szereztünk a felújításra, átalakításra. A bontási munkát elkezdtük a korábbi bontási 
engedély alapján. Szerződésünk van további bontási munkák elvégzésére. A 
parkosításra és a szobor felállítására készülünk helyet hagyni itt, valamint 
szabadidős és kulturális tevékenységek biztosítására. Jelentős beruházás lenne ez a 
beruházás a faluban. Szeretnénk úgy érezni, mintha közös szándékunk lenne. Az 
anyagi lehetőségeink nagyon szűkösek, nem egyszerű feladat, amit vállaltunk. 
Vannak felajánlásaink anyagiakban és munkavégzés terén. Szívesen fogadjuk az 
adományokat akár munkában, akár anyagiakban. A végzett és végzendő munkákról 
a Település-fejlesztési Bizottság ülésén adtam részletes tájékoztatást (lásd 
előterjesztés), amennyiben szükséges, szívesen itt is elmondom. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönöm a tájékoztatást. Mint korábban is 
elmondtam, 2014-2020 között uniós források lesznek a civil szervezetek 
támogatására. Jelenleg a tervezés zajlik, megyei szinten fog történni az elosztás. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a tájékoztatót a képviselő-testület 
fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület a Baráti Hagyományőrző Egyesület 
tájékoztatóját tudomásul veszi. 
 
 
14./ Pitypang Óvoda magasabb vezető álláshely pályázat véleményező bizottság 

létrehozása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet az előterjesztés 
tartalmáról, valamint a határozati javaslatról. A javaslatban szereplő személyek 
megkérdezésre kerültek, és szívesen elvégeznék a feladatot. 2009 májusában volt az 
Önkormányzatnak Oktatási- Kulturális és Sport Bizottsága, amely ezt a feladatot 
ellátta, azonban 2010-ben a testület ilyen bizottságot nem hozott létre. Ezért indokolt 
ennek a bizottságnak a létrehozása, hogy az eljárást törvényesen le tudjuk folytatni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a képviselő-testület az 
előterjesztésben szereplő határozati javaslatot fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

36/2014.(IV.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pitypang 
Óvoda magasabb vezetői álláshelyre beérkezett pályázatok 
véleményezésére a Kjt 20/A §-ának (6) bekezdése értelmében a három 
tagú, szakértelemmel rendelkező véleményező bizottság tagjává az alábbi 
személyeket választja meg: 
Gottlieb László, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója 
Strausz Lajosné, közoktatási szakértő 
Szabóné Oláh Márta, közoktatási szakértő 
Felelős: dr. Egri Zsanett jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17 óra 35 perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

dr. Márai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Zólyomi Péter 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


