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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. augusztus 29-én 18 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes, távolmaradását dr. Márai István és Zólyomi Péter képviselő urak jelezték. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Palla Roland és Rácz György képviselő urakat javasolja, kéri a javaslat 

elfogadását.   

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Palla Roland és Rácz György települési képviselőket. 

 

Napirend: 

1. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
 

1. napirend: A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a képviselő-testület tagjai 

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi, hogy kíván e hozzászólni a képviselő-

testület az előterjesztéshez. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

128/2011.(VIII.29.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítási 

javaslatait, az alábbiak szerint:  

A társulás megállapodás  

a. 2. sz. mellékletében Gönyű községhez tartozóan jelölésre kerül a mozgókönyvtári 

ellátás 

b. 11. sz. melléklet kiegészül Gönyű községgel.  

c. 5. sz. melléklet kiegészül: 

„Térítési díj megállapítása: 

A Manóvár családi napközi – Kunsziget intézményi térítési díját a Társulási 

Tanács határozatban állapítja meg. A megállapított intézményi térítési díja 

Kunsziget Község Önkormányzata rögzíti helyi szociális rendeletében, amely a 

többi település vonatkozásában is irányadó. A térítési díj mérséklésének, 

elengedésének esetei pedig minden feladatban résztvevő önkormányzat 

rendeletében megállapításra kerülnek. „ 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat kivonatát 

haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai 

Munkaszervezete részére.  

 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy 2011. szeptember 

1-jén 15.30-kor rendkívüli testületi ülés összehívására van szükség. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18 óra 15 perckor bezárja.  

 

 

 

 

 

Szalainé dr. Németh Annamária 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

 

Dr. Palla Roland 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Rácz György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


