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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. MÁJUS 29-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2014. május 29-én 17 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 5 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a megválasztott 9 képviselőből 5 fő megjelent, Árvai István, 
Rácz György és Zólyomi Péter képviselők jelezték, hogy az ülésen nem tudnak részt 
venni. Dr. Palla Roland képviselő az ülésen nem jelent meg. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja Horváthné Csala Ágnes és Pammer Ernő képviselőket. Kéri a 
javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Horváthné Csala Ágnes és Pammer Ernő képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Napirendi pontok elfogadása előtt kérem 
jegyző asszonyt, hogy a május 25-dikei Európai Parlamenti Képviselő választás helyi 
eseményéről és eredményéről adjon tájékoztatást. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az Európai Parlamenti választás 2014. május 25-én 
Győrújbaráton törvényes rendben lezajlott. Rendkívüli eseményre, jogszabálysértésre 
nem került sor, minden rendben lezajlott. A szavazat számláló bizottságok elnökei, 
tagjai, a jegyzőkönyvvezetők, a helyi választási iroda tagjai a jogszabályoknak 
megfelelően látták el feladatukat. Ezúton is megköszönöm az együttműködésüket. A 
választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény értelmében a lakosságszám 
alapján négy szavazókör került kialakításra. A választópolgárok száma a településen 
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4757 fő, a választáson 1518 fő jelent meg, ez 31,9%-os részvételi arányt jelentett. A 
listára 1515 szavazat érkezett, 8 pártlistára lehetett szavazni. Az eredmények a 
következők lettek: Fidesz-KDNP: 929 szavazat, Jobbik Magyarországért Mozgalom: 
181 szavazat, Együtt Párbeszéd Magyarországért: 111 szavazat. Három érvénytelen 
szavazat volt, választókerületünkben a szavazás érvényes és eredményes volt. Kérem 
a tisztelt képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót elfogadni szíveskedjék. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönöm szépen jegyző asszony 
tájékoztatását, és az állampolgároknak, hogy éltek állampolgári jogukkal, és az 
országos átlagnál magasabb arányban vettek részt a választáson, továbbá a 
szavazatszámláló bizottságok munkáját. 
 
A napirendi pontok elfogadása előtt tájékoztatást szeretnék adni néhány ügyben: 
  
 Tisztelt Képviselő-testület! Ezúton szeretnénk megköszönni Önöknek a 
Győrújbarát SE sportöltözőjének felújításához nyújtott támogatást, melynek 
eredményeképp a jövőben egy megszépült és színvonalas létesítmény fogadja a 
sportolni vágyó kicsiket és nagyokat egyaránt. Egyúttal szeretettel meghívjuk 
Önöket a 2014. június 9-én hétfőn, 10 órakor kezdődő családi sportnappal 
egybekötött átadó ünnepségünkre, és az azt követő állófogadásra. Megjelenésükre 
számítunk! Köszönettel: Farkas László, Győrújbarát SE elnök. A rendezvény részletes 
programját a képviselő-testület tagjai megkapták. 
 Mindenkit kérek, hogy a következő véradáson, melyre 2014. június 3-án 15-19 
óra között kerül sor az általános iskolában, vegyen részt, segítsünk embertársainkon. 
 Tájékoztatom a képviselő-testületet és a lakosságot, hogy a XX. Nemzetközi 
Néptáncfesztiválra 2014. június 14-én kerül sor, a részletes programról írásban 
tájékoztatást fogunk adni. 
 Örömmel tájékoztatok mindenkit, hogy a Győrújbaráti Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület a május 24-i versenyen szépen szerepelt, melyen 67 csapat vett részt. 
Győrújbarát 7 csapattal indult, és 4 csapat dobogós helyet ért el. Gratulálunk a 
csapatoknak és köszönjük Tóni bácsi munkáját. 
 Az elmúlt napokban nagy intenzitású esőzés érte el településünket, amely 
komoly károkat okozott. Ez ügyben felvettem a kapcsolatot a Lang-Szolg Kft-vel, 
akik ígéretet tettek arra, hogy a murvás és mart aszfaltos útjainkat körbejárják, és a 
javítási munkákat talán már a jövő héten, de a víz elszivárgása után mielőbb el fogják 
végezni. A Vaskér utca lakói ismét időpontot kértek tőlem az utca állapotával  
kapcsolatosan, velük jövő héten fogok találkozni ez ügyben. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Kötelező közszolgáltatások helyzete a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Közszolgáltatók képviselői 

2./ Győrújbarát, 0109/6 hrsz terület szabályozási terv módosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

3./ Győrújbarát, 3705/2 hrsz-ú terület szabályozási terv módosítás 
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Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

4./ Győrújbarát, 2463 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlat 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

5./ Kertalja lakóterület-iskola közötti járdaszakasz beszerzési eljárás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

6./ Polgármester felhatalmazása Pannon-Víz Vagyonkezelési Szerződés aláírására 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Pót napirendi pont felvételére van szükség: a 
2014. május 26-án a hirtelen lezúduló esővíz okozta problémák megoldása 
Győrújbarát településen címmel, amelyhez az előterjesztés kiosztásra került a 
képviselő-testület tagjai részére. Kérem a fenti napirendi pont felvételét a napirendek 
közé. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a pót napirend felvételét. 
 
Pammer Ernő képviselő: Javaslom, hogy a 2./ napirendi pont kerüljön le a napirendi 
pontok közül, tekintettel arra, hogy nagyon kevés információ van birtokunkban a 
témával kapcsolatosan. Települési képviselőként meggyőződésem, hogy a köz 
érdekét kell szolgálnom. Minden vállalkozást támogatni kell, ennek ellenére úgy 
gondolom, hogy mély és megfontolt döntéseket kell hoznunk. Győrújbarát ezen 
területe a település közepén fekszik, ezen az egyetlen területen tudnánk olyan 
fejlesztéseket létrehozni, mint például a kerékpáros grund, teniszpálya, vagy 
műfüves pálya. Úgy gondolom, hogy óvni és védeni kellene ezt a területet, melyről a 
2./ napirendi pont előterjesztése szól, és a terület átminősítését kéri a kérelmező. Ez 
egy akkora beruházás Győrújbarát tekintetében, hogy át kell ezt jobban gondolni. 
Támogatni kell, és köszönjük hogy személyesen is megjelent az ülésen a 
beadványozó, de az a kérésem, hogy hadd kapjunk időt hogy jobban megvizsgáljuk 
azt, hogy milyen hatása lenne ezen döntésünknek a Gárdonyi utca lakóira, milyen 
környezeti hatása lenne a beruházásnak. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javaslom, hogy a 2./ napirendi pontot a 
képviselő-testület vegye le a napirendi pontok közül, és a 2014. július 10-i soron 
következő ülésén tűzze azt napirendre. Ezt megelőzően pedig jegyzőnő és a műszaki 
beszerzési előadó készítse elő az anyagot, szerezzen be további információkat, a 
Település-fejlesztési Bizottság pedig ismételten tárgyalja meg és tegyen javaslatot a 
képviselő-testület felé. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a 2./ napirend levételéről dönt a napirendek közül. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadja el: 
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Napirendi pontok a fenti döntések után: 
 
1./ Kötelező közszolgáltatások helyzete a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Közszolgáltatók képviselői 

2./ Győrújbarát, 3705/2 hrsz-ú terület szabályozási terv módosítás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

3./ Győrújbarát, 2463 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlat 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

4./ Kertalja lakóterület-iskola közötti járdaszakasz beszerzési eljárás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

5./ Polgármester felhatalmazása Pannon-Víz Vagyonkezelési Szerződés aláírására 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6./ 2014. május 26-án a hirtelen lezúduló esővíz okozta problémák megoldása 
Győrújbarát településen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
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./ Kötelező közszolgáltatások helyzete a településen 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Közszolgáltatók képviselői 
 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tisztelettel köszöntöm az E.ON Zrt és az Égáz-
Dégáz Zrt megjelent képviselőit. Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták, amennyiben kérdésük van azzal kapcsolatosan, kérem tegyék fel. Én 
megkérdezném az E.ON Zrt képviselőitől, hogy van-e mód arra, hogy egy előre 
egyeztetett időpontban a közvilágítási lámpatestek esetleg egy próba világítás során 
ellenőrzésre kerüljenek az egész településen? 
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Lóderer Albert, E.ON Zrt.: Természetesen van erre mód, bármikor készséggel állunk 
rendelkezésre egy közös bejárásra. Nem szükséges külön kérelmezni sem, elég lesz a 
jelen egyeztetés. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Évek óta visszatérő probléma, hogy a Zrínyi utca és 
Templomsor utca teljes hosszában látszólag ok nélkül nem működik a közvilágítás, 
valószínűleg műszaki oka lehet. Évente 6-8 alkalommal is előfordul ez a probléma, 
esetleg a helyszíni bejárás során kérem, hogy ezt is vizsgálják meg. 
 
Lóderer Albert, E.ON Zrt.: Ilyen mélységig nem ismerem a területet, meg fogjuk 
nézni. A villamos vezetékek állapotát a környezete is befolyásolja, ezért a gallyazás 
terén nagy erőfeszítéseket teszünk, amelyek sok és komoly problémákat okoznak. 
Meg fogjuk vizsgálni ezt a problémát. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Polgár Gábor úrnak köszönjük a munkáját, aki 
jó gazdája a területnek, mindig készséggel áll rendelkezésünkre. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A Liszt Ferenc utcai gyalogos átkelőnél nagyon 
gyenge a közvilágítás, ki lehetne-e cserélni erősebbre azt az izzót? 
 
Lóderer Albert, E.ON Zrt.: Ez ügyben egy megrendelést kell írni a cég felé. Polgár 
Gábor területgazda segíteni tud abban, hogy mit javasol erre a szakaszra elhelyezni a 
jobb megvilágítás érdekében. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megköszöni a közszolgáltatók képviselőinek, 
hogy jelenlétükkel megtisztelték a Képviselő-testület ülését. Kéri a tájékoztatók 
elfogadását.  
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

37/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező 
közszolgáltatások helyzetéről szóló beszámolót tájékoztató jelleggel 
elfogadja. 

 
2./ Győrújbarát, 3705/2 hrsz-ú terület szabályozási 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 Település-fejlesztési Bizottság a tegnapi 
napon tárgyalta az előterjesztést, és nem javasolta a határozati javaslat elfogadását. 
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Dr. Márai István képviselő: Mivel indokolta a döntését a Település-fejlesztési 
Bizottság? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Ez az ingatlan a Jókai-köz utolsó olyan 
ingatlanja, amely nincs falusias lakóövezetbe sorolva. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Az volt az indok a Település-fejlesztési Bizottság 
részéről, hogy keskeny az út a Jókai-köz felől, ahonnan meg lehet közelíteni a telket. 
Amennyiben a szomszéd nem ad át telket, akkor nem fogja tudni megközelíteni ezt a 
területet. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A bizottság nem fogalmazta meg konkrétan az 
indokát. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Hozzá kellene tenni a határozati javaslathoz, 
hogy amennyiben megoldja a telek megközelítését, akkor támogatjuk a kérelmet. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A Település-fejlesztési Bizottság szakember tagja vetette 
fel a problémákat, a bizottság halasztást nem fogalmazott abban meg. 
 
Pammer Ernő képviselő: Az is elhangzott a bizottság ülésén, hogy Győrújbaráton 
sok szabad építési telek van. Több éve kialakult olyan álláspont, hogy meg kell 
fontolni, hogy milyen területet minősítünk át építési telekké. Szem előtt kell tartani 
azt is, hogy megnövekszik a forgalom a Felső-Erzsébet utcában.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Fogalmazzuk meg, hogy abban az esetben 
támogatjuk a kérelmet, ha a tulajdonos megoldja a saját bejárását az ingatlanra. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Építkezéshez a gépek bejárására a Felső-Erzsébet utcát 
tudja jelenleg használni. Adjon két métert az úthoz, úgy megoldott a bejárása. 
Egyeztessen a műszaki előadóval, és a megoldás után adjon be újabb kérelmet. Mire 
a szükséges engedélyeket beszerzi, földhivatali bejegyzéseket elvégzi, addigra a 
következő rendezési tervi felülvizsgálatot kell végeznünk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra bocsátja a Település-fejlesztési 
Bizottság által megfogalmazott határozati javaslat elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 3 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő 
tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 
 

38/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem hagyja 
jóvá, a 3705/2 hrsz-ú terület átminősítését falusias lakóterületté.  
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3./ Győrújbarát, 2463 hrsz-ú önkormányzati ingatlanra érkezett vételi ajánlat 
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: Átadom a szót jegyző asszonynak, hogy 
ismertesse az előterjesztést. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A Település-fejlesztési Bizottság, illetve a Pénzügyi Bizottság 
is tárgyalta az előterjesztést. Ezen ingatlan önkormányzati tulajdonban álló ingatlan 
az Önkormányzat forgalomképtelen vagyontárgyai közé tartozik, ezért nincs arra 
lehetőség, hogy ezt a területet az Önkormányzat elidegenítse, vagy bármilyen módon 
megterhelje. Arra van lehetőség, hogy használati jogot létesítsen az Önkormányzat a 
vételi ajánlatot tevővel, ezért a Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslatot 
fogalmazta meg: Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
használati szerződést köt a vételi ajánlatot tevővel a 2463 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában br. 10.000 Ft/év összegért tíz évre szólóan azzal, hogy bérbe vevő a 
területet jó karban tartja. Felkéri a jegyzőt, hogy ezen szerződést készítse elő, és a 
tervezetet a 2014. július 10-i testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

39/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete használati 
szerződést köt a vételi ajánlatot tevővel a 2463 hrsz-ú ingatlanban lévő 968 
m2 nagyságú terület vonatkozásában br. 10.000 Ft/év összegért tíz évre 
szólóan azzal, hogy bérbe vevő a területet jó karban tartja. Felkéri a 
jegyzőt, hogy ezen szerződést készítse elő, és a tervezetet a 2014. július 10-i 
testületi ülésen terjessze a képviselő-testület elé. 

 
4./ Kertalja lakóterület-iskola közötti járdaszakasz beszerzési eljárás 

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: Felkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. A 
polgármesteri hivatal a beszerzési eljárást lefolytatta, három ajánlat bekérése és a 
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legjobb ajánlatot tevő kiválasztása megtörtént, ezt tartalmazza az előterjesztés és a 
határozati javaslat. Ezek alapján a Pénzügyi Bizottság az alábbi határozati javaslat 
elfogadását javasolja a Képviselő-testületnek: Győrújbarát Község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújbarát, Kertalja u. járda és 
kerítésépítési, valamint vízelvezetési munkáinak elvégzésével megbízza az 
összességében legkedvezőbb ajánlatot adó Thermin Kft-t az általa adott ajánlati áron. 
A munka elvégzésének pénzügyi fedezetét bruttó 4.000.000,- Ft összegig az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja, a fennmaradó összeg, bruttó 
4.502.756,- Ft pedig 2015. március 31. napjáig kerül kiegyenlítésre.  Felhatalmazza a 
polgármestert a szerződés megkötésére. Felelős: polgármester, Határidő: azonnal 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javaslom, hogy a fizetési feltételek kerüljenek 
ki a határozati javaslatból, tekintettel arra, hogy a vállalkozóval egyeztetve és a 
pályázati önrészek várható alakulását áttekintve ezt kezelni tudjuk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

40/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győrújbarát, Kertalja u. járda és kerítésépítési, valamint vízelvezetési 
munkáinak elvégzésével megbízza az összességében legkedvezőbb 
ajánlatot adó Thermin Kft-t az általa adott ajánlati áron. A munka 
elvégzésének pénzügyi fedezetét bruttó 4.000.000,- Ft összegig az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja, a fennmaradó összeg, 
bruttó 4.502.756,- Ft pedig 2015. március 31. napjáig kerül kiegyenlítésre.  
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére.  
Felelős: polgármester,  
Határidő: azonnal 

 
5./ Polgármester felhatalmazása Pannon-Víz Vagyonkezelési Szerződés aláírására 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai 
részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Felkérem jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Ismerteti az írásban megküldött előterjesztést. Az egységes 
szerkezetbe foglalt szerződés aláírásához a képviselő-testület felhatalmazása 
szükséges a polgármester részére.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

41/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármestert a Pannon-Víz Zrt-vel 
kötendő Vagyonkezelési Szerződés aláírására, hogy az előírásoknak 
megfelelően megküldhető legyen a Magyar Energetikai és Közmű-
szabályozási Hivatalnak.  
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 
 

6./ 2014. május 26-án a hirtelen lezúduló esővíz okozta problémák megoldása 
Győrújbarát településen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mindenki előtt ismeretes, hogy az égi áldásból 
az utóbbi hetekben bőven jutott településünkre, ez karbantartási munkálatok 
elvégzését teszi szükségessé. A Település-fejlesztési Bizottság ülésén fogalmazódott 
meg az előterjesztésben szereplő javaslat, melyet a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt 
és elfogadásra javasol a képviselő-testület részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatokat teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beszerzési 
eljárás lefolytatásáról dönt Győrújbarát, Mélykút utca 50. házszámtól a 
Jókai utca-Mélykút utca találkozásáig szegéllyel vagy folyókával történő 
megtámasztására, valamint az árok tisztítására a Mélykút utca 44. 
házszámtól a 96/c házszámig. Ezen munka elvégzését az Önkormányzat 
2014. évi költségvetésében a „közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, 
fenntartása soron” biztosítja. Felkéri a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárást 
folytassa le. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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43/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beszerzési 
eljárás lefolytatásáról dönt Győrújbarát, Felső-Erzsébet utca és Erzsébet 
utca találkozásától a Liszt Ferenc utca befogadóig történő padka szegély és 
útpadka készítés, valamint ároktisztítás elvégzés vonatkozásában. Ezen 
munka elvégzését az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 
„közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása soron” biztosítja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárást folytassa le. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

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

44/2014.(V.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete beszerzési 
eljárás lefolytatásáról dönt Győrújbarát, Kontra saroktól a Kertalja 
lakóterület bekötő utcáig az árok tisztítási munkák elvégzésére. Ezen 
munka elvégzését az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében a 
„közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása soron” biztosítja.  
Felkéri a jegyzőt, hogy a beszerzési eljárást folytassa le. 
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 

 
Napirendek utáni felszólalások: 
 
Gede Ferenc helyi állampolgár: Köszöntöm polgármester asszonyt és a képviselő-
testület tagjait. Pammer képviselő úr említette a sportpálya körüli későbbi fejlesztési 
elképzeléseket. A szomszédos területen tervezett fejlesztési elképzeléseimet két éve 
jeleztem, jogerős építési engedéllyel rendelkezem. Nem értem, hogy a sportpálya 
ügye mennyiben érinti az én ügyemet. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület arról döntött, hogy 
mélységeiben meg kívánja ismerni a terveket, valamint azt, hogy milyen 
tevékenységet kíván a területen folytatni. 
 
Gede Ferenc helyi állampolgár: Amennyiben lehetséges, ezen az egyeztetésen részt 
kívánok venni. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Természetesen van erre lehetőség. 
 
Pammer Ernő képviselő: Sok szép és örömteli dolog történt a településen, kulturális 
programok, melyeknek a szervezésében sokan vettek részt. Sajnálatos módon viszont 
beszélnünk kell szomorú dolgokról is. Nemrég értesített az utca egyik lakója arról, 
hogy a kutyáját bántalmazták. (beadvány mellékelve). Szomorú, hogy ilyen 
események történnek a településünkön, mindenképpen elgondolkodtató, nem 
mehetünk el szótlanul mellette. 
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Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17 óra 56 perckor bezárja.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
Pammer Ernő 

jegyzőkönyv-hitelesítő 
 


