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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. AUGUSZTUS 04-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2014. augusztus 04-én 17.30 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, a megválasztott 9 képviselőből 8 fő megjelent, Dr. Palla Roland 
alpolgármester az ülésen nem jelent 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./ Hunyadi utca útépítésével kapcsolatos döntés 

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

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A mai napon érkezett, sürgős döntést igénylő 
ügyekben pót napirendi pontok felvételére van szükség az alábbiak szerint: 
 
2./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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3./ Együttműködési megállapodás Turzovka és Győrújbarát önkormányzatai 
között 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

4./ Győrújbarát II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése tárgyában 
megkötendő Együttműködési Megállapodás, Vállalkozási Szerződés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a pót napirendi pontok felvételét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontok tárgyalását. 
 
Napirend tárgyalása: 
 
1./ Hunyadi utca útépítésével kapcsolatos döntés 

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

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Hunyadi utca tovább építéséről jegyző 
asszony részletes tájékoztatást adott az előterjesztésben a képviselő-testület részére. 
A Hunyadi és Paperdő utca lakói felé a megkeresés kiküldésre került, a Hunyadi 
utca esetében 1.100.000 Ft felajánlás érkezett. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta és a határozati javaslatot elfogadásra javasolja azzal a kiegészítéssel, 
hogy a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb árajánlatot 
adó Lang-Szolg Kft-vel kötendő szerződés aláírására, miután a felajánlott 1.100.000 Ft 
összeg átutalásra kerül az önkormányzat letéti számlájára. 
 
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: 
 

56/2014.(VIII.04.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 
Hunyadi utca megépítéséről br. 6.619.875. Ft áron. A munka elvégzésének 
pénzügyi fedezetét 4.847.586.–Ft a 045160 Közutak, hidak, alagutak 
üzemeltetése fenntartása elnevezésű kormányzati funkció karbantartási 
szolgáltatások előirányzataként biztosítja, a fennmaradó 1.772.289.-Ft-ot 
műfüves focipálya pályázati önrészéből kerül átcsoportosításra. 
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A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb 
árajánlatot adó Lang-Szolg Kft-vel kötendő szerződés aláírására azt 
követően, hogy a felajánlott 1.200.000 Ft összeg befizetésre kerül az 
Önkormányzat letéti számlájára. 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
2./ A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló rendelet 

megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület tagjai 
részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A mai napon érkezett felhívás a 
Kormányhivataltól, hogy 2014. augusztus 15-ig meg kell alkotni ezen rendeletét 
valamennyi önkormányzatnak. Valójában rendeletbe kellett foglalni azt, ahogyan az 
eddigiekben is végeztük ezt. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a rendelet megalkotását az előterjesztés 
szerinti formában. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  
7/2014.(VIII.05.) önkormányzati rendelete  

a közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól 
 

3./ Együttműködési megállapodás Turzovka és Győrújbarát önkormányzatai 
között 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület tagjai 
részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Győrújbarát település önkéntes tűzoltói egy 
nemzetközi tűzoltó versenyen vettek részt Turzovkán. A megállapodás tervezet az 
ülés előtt kiosztásra került a képviselők részére. Az együttműködés célja a 
települések és régiójuk fejlesztése, területfejlesztés, építészet, infrastruktúra fejlesztés, 
helyi és helyközi közlekedés, kommunikáció, környezet és ökológia, gazdaság, 
kereskedelem, ipar, kis- és középvállalkozások, mezőgazdaság, erdőgazdaság, 
élelmiszeripar, utazás és turizmus, oktatás, kultúra, sport, természeti katasztrófák 
megelőzése, kárelhárítás, közbiztonság. Anyagi és egyéb elkötelezettséget nem jelent, 
inkább erkölcsi elkötelezettséget. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A határozati javaslat az lenne, hogy a 
képviselő-testület a Turzovka-Győrújbarát önkormányzatai között létrejövő 
Együttműködési Megállapodás tervezetet megismerte. Felhatalmazza a 
polgármestert ezen Együttműködési Megállapodás aláírására. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

57/2014.(VIII.04.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Turzovka-
Győrújbarát önkormányzatai között létrejövő Együttműködési 
Megállapodásban foglaltakat megismerte. Felhatalmazza a polgármestert 
ezen Együttműködési Megállapodás aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 
4./ Győrújbarát II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése tárgyában 

megkötendő Együttműködési Megállapodás, Vállalkozási Szerződés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság is tárgyalta az 

előterjesztést, amely a mai napon érkezett meg a polgármesteri hivatalba. A 
beruházás 24,5 millió Ft-ba kerülne, melynek 25%-os önrészét kellene az 
önkormányzatnak vállalnia.  
A Pénzügyi Bizottság határozati javaslata: Győrújbarát Község Önkormányzatának 
Képviselő-testülete előtt a 2014. évi költségvetés tervezésekor még nem volt 
ismeretes a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola bővítése, ennek következtében az 
önrész az Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem szerepel. Győrújbarát 
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e tények ismeretében kéri a Nemzeti 
Sportközpontot, hogy a beruházás önrészétől eltekinteni szíveskedjék. Amennyiben 
ez nem lehetséges, úgy a hatályos törvények ismeretében Győrújbarát Község 
Önkormányzatának 2015. évi költségvetésébe ezen összeg betervezésére 
kötelezettséget vállal, ezért az önrészt csak a 2015. évi költségvetésben tudja 
biztosítani. Ebből adódóan a beruházáshoz szükséges önrész megelőlegezését kéri a 
Nemzeti Sportközponttól Győrújbarát Község Önkormányzata.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

58/2014.(VIII.04.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előtt a 2014. 
évi költségvetés tervezésekor még nem volt ismeretes a II. Rákóczi Ferenc 
Általános Iskola bővítése, ennek következtében az önrész az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében nem szerepel. 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete e tények 
ismeretében kéri a Nemzeti Sportközpontot, hogy a beruházás önrészétől 
eltekinteni szíveskedjék. Amennyiben ez nem lehetséges, úgy a hatályos 
törvények ismeretében Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. évi 
költségvetésébe ezen összeg betervezésére kötelezettséget vállal, ezért az 
önrészt csak a 2015. évi költségvetésben tudja biztosítani. Ebből adódóan a 
beruházáshoz szükséges önrész megelőlegezését kéri a Nemzeti 
Sportközponttól Győrújbarát Község Önkormányzata.   

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17 óra 45 perckor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
Takács Gyöngyi 

jegyző helyett 
 

 
 

dr. Bálló Ferenc 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


