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2013. NOVEMBER 21-ÉN TARTOTT 

KÖZMEGHALLGATÁSÁRÓL 
 
 

 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. november 21-én 17 órai kezdettel tartott közmeghallgatásáról. 
 
Jelen vannak: mellékelt jelenléti ív szerint 6 fő képviselő 

    
Juhászné Árpási Irma: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 
határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőnek javasolja Dr. Márai István és Rácz György 
képviselőket, kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag elfogadja Dr. Márai István és Rácz György 
képviselőket jegyzőkönyv hitelesítőknek. 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A közmeghallgatás célja, hogy az 
állampolgárok elmondhassák közérdekű véleményeiket, javaslataikat. Kéri a 
megjelenteket, hogy éljenek állampolgári jogukkal, és tegyék fel közérdekű 
kérdéseiket.  
A közmeghallgatás előtt már érkeztek kérdések közvilágítási problémákkal 
kapcsolatosan. Tájékoztatom a jelenlévőket és a televízió nézőit, hogy az 
önkormányzat ugyanazon a hibabejelentő vonalon tud hibát jelenteni, mint a 
lakosság, ez pedig a +36/80-53-35-33. Kérem a tisztelt állampolgárokat, hogy aki 
észleli a hibát, ezen a számon tegyen bejelentést, mert minél többen jelentjük, annál 
valószínűbb, hogy a hibát mihamarabb elhárítják. 
 
Bakonyi Ferencné helyi állampolgár: A közvilágítással kapcsolatban szeretném 
elmondani, hogy több forgalmas helyen sem működik a közvilágítás, például a 
Tájház előtt, a Kis János utca 1. előtt, a Liszt Ferenc utcában az óvoda után. 
Szeretném még jelezni azt is, hogy a Fő utca 2. szám előtt a járda nagyon rossz 
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állapotban van, meredeken lejt is az árok felé, télen csúszik is, nagyon 
balesetveszélyes. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megpróbálunk valamit tenni ezzel a 
járdaszakasszal, valójában híd problémáról van itt szó. A hidak és árkok kapcsán 
ezúton is szeretném tájékoztatni a lakosságot, hogy Győrújbarát Község 
Önkormányzata az egész település vonatkozásában elkészíttette vízrendezési tervét. 
A 2014-2020 közötti pályázati források lehívásánál élni fogunk vele, a pályázatok 
között várhatóan prioritást fog élvezni a vízelvezetés kérdése. Településünk 
gyönyörű dombvidéken helyezkedik el, az esőzések és hóolvadás idején problémát 
okoz a víz, aminek elhárítására a befogadóknál elvégeztettük a karbantartási 
munkákat.  
 
Bakonyi Ferencné helyi állampolgár: Elfogadom ezt a választ, de a járda kapcsán 
meg szeretném kérdezni, hogy meg lehetne-e emelni az alsó felét a betonnak a 
balesetveszély elkerülése érdekében. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Igen, megvizsgáljuk a járdaszakaszt, a 
javításhoz pedig szakember szükséges. 
 
id. Kiss Antal helyi állampolgár: Szintén a közvilágításról szerettem volna pár szót 
mondani, de az már elhangzott előttem. A másik, amit fel kívánok vetni, a temetők 
rendben tartásával kapcsolatos. Engem bízott meg az egyházközség a kisbarátfalusi 
temető rendezésével. Megnehezíti a temető rendbetételét, hogy néhány hozzátartozó 
a megvásárolt sírhelyet körbekeríti, esetleg fát, borkor ültet köré, ami szemetet fog és 
szemetet hagy, valamint a szomszédos sírhely megközelítését is akadályozza. 
Hogyan lehetne megakadályozni ezeket a terjeszkedéseket? Másik problémám a 
kutyák sétáltatásával kapcsolatos. Késő esti órákban sétáltatnak kutyát a lakók, a 
kutyák az utcára ültetett fa tövébe végzik el a dolgukat. Törvény van rá, hogy milyen 
feltételekkel lehet sétáltatni a kutyát, az ürüléket össze kell szedni. Jó lenne, ha ezt 
betartanák a kutyatartók. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A kutyasétáltatásnak megvannak a jogszabályi 
kötelezettségei. A sétáltatást nem lehet megakadályozni, arra sincs szabály, hogy este 
ne lehetne sétáltatni. A temető kapcsán azt tudom mondani, hogy az állampolgárok 
túlnyomó többségének nem kell külön szabályzat a temető rendjére vonatkozóan, és 
természetes, hogy jobbról-balról helyet hagy a szomszédjának is. Az említett 
problémás esetekre nem lehet külön szabályzatot hozni, nem általános esetről van 
szó. Mivel a hozzátartozót be lehet azonosítani, javaslom, hogy a hivatal felé jelezzék 
a hasonló problémát, és a bejelentés alapján a hivatal fel tudja kérni a hozzátartozót, 
hogy tartsa be szabályokat, szokásokat. 
 

Zólyomi Péter képviselő 17:15 órakor megérkezik a közmeghallgatásra. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy kíván-e a jelenlévő 
hallgatóságból valaki még hozzászólni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén, polgármester a közmeghallgatást 17:20 órakor 
bezárja. 
 
 
 
 

Juhászné Árpási Irma 
polgármester 

dr. Egri Zsanett 
jegyző 

 
 
 

Dr. Márai István 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv hitelesítő 

 
 


