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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2014. JÚNIUS 23-ÁN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2014. június 23-án 20.00 órai kezdettel tartott rendkívüli 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, Dr. Palla Roland 
és Zólyomi Péter képviselők az ülésen nem jelentek meg. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
javasolja Horváthné Csala Ágnes és Rácz György képviselőket. Kéri a javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Horváthné Csala Ágnes és Rácz György képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

című pályázaton való részvétel 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pont tárgyalását. 
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Napirend tárgyalása: 
 
1./ KEOP-2014-4.10.0/N azonosító számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása 

című pályázaton való részvétel 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tisztelettel köszöntöm a pályázatírónkat, 
Hegedűsné Mészáros Nórát, aki az ülésen szintén megjelent, hogy az esetleges 
kérdésekre választ adhasson. Pályázati felhívásról értesültünk az „Önkormányzatok 
és intézményeik épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával 
kombinálva a konvergencia régiókban” címmel, melyen költségvetési szervek és 
intézményeik pályázhatnak. A támogatás maximális mértéke 100%. A pályázati 
felhívás megküldésre került a tisztelt képviselők részére. Két épületünkre lenne 
lehetőségünk pályázni: az iskola és a művelődési otthon épületére. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Fűtést, vagy meleg vizet, vagy áramot állítana elő? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Áramot. Információink szerint arra kellene 
törekedni, hogy annyit termeljünk, mint amennyit felhasználunk. 
 
Árvai István képviselő: Lehet-e tudni, hogy milyen technológiával készül? 
 
Hegedűsné Mészáros Nóra, HHP Contact Kft: A pályázat részéhez értek, a műszaki 
részről nem tudok információt nyújtani. Két nap lesz, amikor a pályázatot be lehet 
nyújtani, hiánypótlásra pedig nem lesz lehetőség. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A pályázat kiírásakor meghatározásra fog 
kerülni, hogy milyen struktúrával lehet kiépíteni, minimum követelményeket fognak 
meghatározni. 
 
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: 
 

47/2014.(VI.23.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata indulni kíván a KEOP-2014-4.10.0/N 
azonosító számú, Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című pályázaton. A 
pályázat keretében a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, valamint a Dr. 
Timaffy László Művelődési Otthon és Faluház épületein kerül kiépítésre 
napelemes rendszer. A pályázat benyújtásához feltételes szerződéssel kell 
rendelkezni a kivitelezés vonatkozásában, ezért az önkormányzat ezúton 

dönt a feltételes közbeszerzési eljárás megindításáról. 
Felelős: polgármester 
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Határidő: folyamatos 
 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 20 óra 10 perckor bezárja.  
 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
Takács Gyöngyi 

jegyző helyett 
 

 
 

Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


