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IGAZOLTAN TÁVOL: dr. Medgyasszay Csaba 

       Zólyomi Péter 

 

Juhászné Árpási Irma: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 

Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Távolmaradását dr. Medgyasszay Csaba és Zólyomi 

Péter képviselő úr jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. Palla Roland és Árvai István képviselő 

urakat javaslom.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 

tartózkodás nélkül elfogadja jegyzőkönyv hitelesítőnek Árvai István és dr. Palla 

Roland települési képviselőket. 

 

Juhászné Árpási Irma: Mielőtt a testületi ülést elkezdenénk, előtte egy nagyon kedves 

kötelességünknek kell eleget tennünk. Orbán Attila, mint a Pénzügyi Bizottság külsős tagja a mai 

napon esküt tesz. Megkérem tisztelettel a jelenlévőket, hogy szíveskedjenek felállni. 

 

Polgármester az eskü szövegét előolvassa, Orbán Attila az esküt leteszi. 

 

Juhászné Árpási Irma: A két ülés között tartottunk egy munkamegbeszélést és egy 

Településfejlesztési Bizottsági ülést. Egyeztetést folytattam a Győrszol-lal a hulladékpont ügyében. 

Mindenki előtt ismert, hogy a Vállalkozók útja mellett vásárolt az Önkormányzat területet 

hulladékudvar kialakítása céljából, és ehhez kértem a Győrszol segítségét, valamint a kontra-sarki ház 

palájának elszállításához. A térségünkben veszélyes hulladékot csak a Győrszol szállíthat a 

mosonmagyaróvári telepre. Az árajánlatok megérkeztek. A Kisalföldi Erdőgazdasággal történt 

egyeztetés eredménye, hogy az Erdőgazdaság és az erdőbirtokosok képviselője minden évben 

megküldi a fakivágási tervet. Abban is megállapodtunk, hogy fakivágás, ahol közel vannak a 

lakóházak, ott csak szombaton lehetséges, vasárnap nem. Több probléma volt ezzel kapcsolatban, több 

bejelentés érkezett, hogy lopják a fát. A közmunka-program pályázaton eredményesen vettünk részt, 

így 4 fő 4 órást alkalmazhatunk június végéig, és 1 fő 8 órást december 31-ig. Az élhető faluközpont 

megvalósítása megkezdődött, megtörtént a munkaterület átadása. Az óvoda támfal építése és a 

Csobolyóház tetőszerkezetének cseréje március 22-én, 23-án kezdődik. A Liszt Ferenc utca ezen 

szakaszán kérek mindenkit, hogy lassan és figyelmesen közlekedjenek. Az építés ideje alatt csak a 

Művelődési Otthon és Faluház parkolóját használják. Megértésüket előre is köszönjük. Az óvodás 

szülőket mindezekről külön is értesíteni fogjuk. A Csobolyó Néptáncegyüttes vezetőivel az egyeztetés 

a tegnapi napon megtörtént, az ÁMK gondoskodik arról, hogy méltó körülmények között a 

színvonalas munka továbbra is folytatódjon. A fagyizó mellett lévő épület kisajátítási eljárása 

megkezdődött, a Kormányhivatal befogadta az iratanyagot. A Csordahajtó melletti szeméttelep 

rekultivációjának munkálatai folynak. Mindenki láthatja, hogy most innen eltűnik minden szemét, 10 

évig kell ezt így fenntartanunk. Az elkövetkező években az önkormányzatnak egyetlen feladata lesz, 

hogy évente a befüvesített területet nyírni kell. A feladat most kezdődött, június végéig kell befejezni. 

Az önkormányzat részéről önrészt nem igényel. Az elkövetkezendő hetekben, hónapokban komolyabb 

forgalommal fog járni, ezért a lakosoktól elnézést kérünk és szíves türelmet. Bízom benne, hogy a 

tavasz most már rövidesen megérkezik. Kérek minden Győrújbaráti telektulajdonost, hogy a portája, 

telke előtt és környékén tegyenek rendet, a falevelektől, a hulladékoktól takarítsák meg. Mi is 

elkezdtük már a mai napon a felüljárótól a falu felé mindannak a szemétnek az  összeszedését, amelyet 

a tél folyamán – bízunk benne, hogy nem a lakosok szándékkal, hanem a szél hordott oda. Kaptunk 

egy felhívást, hogy májusban a „Tiszta Magyarországért” akcióban vegyünk részt, mi már most, 

nemzeti ünnepünk tiszteletére szeretnénk ezt megtenni. Kérem önöket, hogy velünk együtt tegyék ezt.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tájékoztató 

jelleggel egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

 

Juhászné Árpási Irma: Két kedves kötelezettségemnek kell még eleget tennem. A Nyugat-

Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Karától kaptunk egy kedves levelet. Az volt a kérésük, 

hogy a képviselő-testület előtt olvassam fel. Egyetlen gondolatot hadd tegyek hozzá. A levél aláírója, 

Fekete Irén elnök, aki a nemesócsai testvértelepülésünk iskolaigazgató-helyettes asszonya. Ezúton is 

gratulálok az ÁMK-nak, és köszönöm szépen a munkájukat.  

 

A tisztelt képviselő-testület a meghívót és a testületi anyagot írásban megkapta. Van-e valakinek a 

meghívóban kiküldött napirendi javaslatokkal kapcsolatosan észrevétele, javaslata. Aki a napirendi 

pontokkal egyetért, az kérem, kézfeltartással jelezze.   
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a napirendi javaslatot 

 

Napirendi pontok: 

 

1. 2010-2014 közötti ciklusprogram megtárgyalása 

 

2. A közterületek használatáról szóló rendelet új, egységes szerkezetének elfogadása 

 

3. A szociális ellátásokról szóló megújított rendelet elfogadása 

 

4. Egyebek 

 

 

1. 2010-2014 közötti ciklusprogram megtárgyalása 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület írásban a tervezetet megkapta. Úgy a 

munkamegbeszélésen, mint a település-fejlesztési bizottsági ülésen több alkalommal egyeztettünk róla, 

a képviselők előre e-mailben is megkapták még az egészen el nem készített és ki nem forrott anyagot. 

Szeretném megköszönni Rácz György képviselő társamnak az ebben nyújtott segítségét, aki 

összefogta a képviselőknek a javaslatait és véleményét. Meg szeretném kérdezni, hogy a jelenlévők 

kívánnak-e hozzá még bármit is tenni? 

Dr. Márai István: Medgyasszay doktortól kaptam egy, a ciklusprogramhoz tartozó kiegészítést. 

Szeretném, ha egy-két dolgot bevennénk pluszba, mert van egy-két olyan jó dolog, amit érdemes 

lenne. Nem tudom, hogy mindenki megkapta-e ezt az anyagot, én két nappal ezelőtt kaptam meg. 

Juhászné Árpási Irma: Esetleg valaki megkapta-e ezt az e-mailt? Hozzám már nem jutott el, 

úgyhogy kérem, hogy akinek ez e-mailen megvan, az adja át nekünk is. Addig kérdezem, hogy 

valakinek véleménye, javaslata van-e? 

Rácz György: Tennék egy javaslatot, hogy az önkormányzat kötelezően vállalja a 3-6 éves gyerekek 

óvodai ellátását. Ezzel egészítsük ki, és akkor szerintem a Medgyasszay doktor úr javaslata is benne 

van.  

Juhászné Árpási Irma: Azt mondhatjuk, hogy a képviselő-testület ehhez biztosítja az anyagi, 

személyi feltételeket, ugyanakkor elvárja, hogy az óvodában dolgozó óvodapedagógusok mindegyike 

szerezze meg a ciklus végére a felsőfokú végzettséget. Ez nem kötelezés, hanem elvárja. Ennek nincs 

jogi következménye.  

Dr. Palla Roland: Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálatról írt még Csaba. Az volt a véleménye, 

hogy a leghatékonyabban és a legmagasabb szakmai színvonalon dolgozó intézményegysége. Szerinte 

mindenki erejéhez és képességéhez mérten jól dolgozik, vagy ha nem, akkor ki nem, és ezt ki állapítja 

meg? Ezért ezeket a részeket a sértődések elkerülése végett kérem kihagyni.  

Juhászné Árpási Irma: Úgy fogalmazódik akkor meg, hogy „az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: 

az ÁMK legfiatalabb, de talán leghatékonyabb és legmagasabb szakmai színvonalon dolgozó 

intézményegysége.  

Rácz György: Ez két héttel ezelőtt is benne volt, szerintem ez a két levél is bizonyította mindenkinek 

Dr. Bálló Ferenc: A legutolsó képviselői indítvánnyal kapcsolatban maximálisan elfogadom Rácz 

képviselő úr szakmai véleményét. Nyolc évig volt az intézmény igazgatója, azt gondolom, hogy ő meg 

tudja ítélni. Ha ő úgy ítéli meg, hogy ők dolgoznak a legmagasabb színvonalon, akkor a többieknek 

nem megsértődni kell, hanem felzárkózni. Az óvodával kapcsolatban óva intenék attól, hogy a 

ciklusprogramban kötelezettséget vállaljunk arra, hogy biztosítjuk az óvodai elhelyezésüket. Honnan 

látjuk a négy évet? Törekedni kell. Ugyanis, ha kötelezettséget vállalunk, és négy év múlva olyan 

demográfiai adatok lesznek a beköltözések vonatkozásában, hogy nem tudjuk biztosítani, akkor a 

kötelezettség vállalásának következményei lehetnek.  

Juhászné Árpási Irma: Az elmúlt években is folyamatosan minden, 3. életévét betöltő kisgyermeket 

az óvodába fel tudtunk venni.  

Dr. Palla Roland: Van még egy kérdése is Csabának: a szakszolgálatnak milyen fizetős szolgáltatásai 

vannak, és az ÁMK költségvetésének melyik során szerepel ez a bevételi oldalon?  
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Rácz György: egy pedagógiai szakszolgálatnak van egy olyan lehetősége, hogy ha kapacitás feleslege 

van, és bármely a kistérségben szereplő iskola megkéri, hogy végezzen szakértői munkát (a 

Közoktatási törvény módosításával az iskolaérettségi vizsgálatot elvégezheti egy pedagógiai 

szakszolgálat is), az egy fizető szolgáltatás, ha a mi dolgozóink mennek ki, azért gyermeklétszám 

alapján fizetni kell. Ez itt nekünk ingyen van, de ha kiküldik őket másik iskolába, abból bevételre lehet 

számítani. A ciklusprogramba véleményem szerint nem kell most beleírni, hogy milyen bevételi 

helyen van ez most.  

Juhászné Árpási Irma: Természetesen ezt ők a szabadidejük terhére végezhetik, amit természetesen 

külön meg kell fizetni. Azt gondolom, hogy ezt nem szükséges, hogy a ciklusprogramba belevegyük, 

hiszen a törvény úgyis csak jövő évtől fog hatályba lépni.  

Dr. Palla Roland: Csaba megkérdőjelezi, hogy magas lenne az infrastrukturális lehetőségei. Szeretné 

a sportot is ide sorolni, ahol a fiatalok értelmesen el tudnák tölteni az idejüket, ami az ő véleménye 

szerint jelenleg nem preferált.  

Juhászné Árpási Irma: Volt igazán három módosító indítvány. Aki egyetért azzal, hogy az óvodai 

nevelésben a kötelezően vállalás bekerüljön, az kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 0 igen, 6 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 

határozatot hozza. 

 

18/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 

  kívánja az önkormányzat kötelező vállalásaként a Ciklusprogramba bevenni  

a 3-6 éves gyermekek óvodai nevelését. 

 

Juhászné Árpási Irma: A következő, hogy kivegyük azt a részt, hogy az Egységes Pedagógiai 

Szakszolgálat az ÁMK legfiatalabb, de talán leghatékonyabb és legmagasabb szakmai színvonalon 

dolgozó intézményegysége. Aki azzal ért egyet, hogy az indítvány szerint ezt kivegyük a 

ciklusprogramból, az kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 1 igen, 4 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az alábbi 

határozatot hozza. 

 

19/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  nem ért egyet a Ciklusprogramból az „Egységes Pedagógiai Szakszolgálat az ÁMK  

legfiatalabb, de talán leghatékonyabb és legmagasabb szakmai színvonalon dolgozó 

intézményegysége” rész törlésével. 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki ezen módosításokkal egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

20/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  

a 2010-2014. évi önkormányzati ciklusra vonatkozó Ciklusprogramját  

a mellékelt formában megalkotja. 

 

2. A közterületek használatáról szóló rendelet új, egységes szerkezetének elfogadása 

3. A szociális ellátásokról szóló megújított rendelet elfogadása 

 

Dr. Tarjányi Tamás: Engedje meg polgármester asszony, hogy a 2. és 3. napirendet részben 

összevonjam. Tavaly ősszel kezdtük el aljegyző úrral azt az átfogó munkát, ami Győrújbarát község 

rendeleteit felülvizsgálja és megújítja, a hatályos jogszabályokhoz igazítja. Ez már a többedik lépcső, 
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ezt azért hangsúlyoznám, mert nem új rendeletek ezek, amelyeket a képviselő-testület elé terjesztünk. 

Ezek jelenleg is hatályos rendeleti szövegek, de nem ebben a formában. Több rész-rendeletben, apróbb 

szabályozókban találhatóak. Mi azt a koncepciót tartjuk továbbra is, hogy az egy szabályozási 

tárgykörhöz tartozó témák egy-egy nagy kódex jellegű rendeletbe kerüljenek elfogadásra. Így lett egy 

helyi adó rendeletünk az öt helyi adó rendelet helyett, így lenne most egy közterületek használatáról 

szóló egységes rendeletünk, ami a jelenlegi közterületi rendeletet és még néhány kisebb rendeletet 

olvaszt egybe. Tehát nem újak a szabályok. Néhány szabályt a központi jogszabályokhoz igazítottunk, 

illetőleg magam is az előterjesztésben azért kiemeltem a korábban már a képviselők által 

megfogalmazott elvárások közül, amiket a képviselő-testület kért, hogy jelenjenek meg a 

rendeletekben. Az egyik ilyen újdonság a közterületi rendeletünkben az a növényi hulladékok égetése 

és a zajjal járó kerti munkák korlátozására vonatkozó igény volt. Ez már Település-fejlesztési 

Bizottsági ülésen felmerült, több településen is gyakorlat, hogy bizonyos kerti munkálatokat a 

képviselő-testület helyi rendelettel korlátok közé szorít. Erre vonatkozóan a Település-fejlesztési 

Bizottság tett korábban javaslatot. A jelenlegi javaslatunk szerint hétköznap 8-19 óráig, illetve 

szombaton 7-13 óráig lehetne ilyen munkálatokat végezni, és vasárnap ezek a munkák tilosak 

lennének jelen javaslat szerint. Ezt mi a korábbi bizottsági javaslatok alapján fogalmaztuk meg. 

Vitatkozni, módosítani lehet rajta. A közterülethasználat másik tapasztalata volt, hogy legtöbb 

problémát az építési anyagok tárolása okozza. Jelenleg egyetlen napra is közterület használati 

engedélyt kellene kérni, ami sok esetben a hivatalt is nehéz feladat elé állítja, illetőleg magukat a 

lakosokat is, hiszen 1-2-3 napra közterület-használati engedélyt kérni egyrészt fölösleges, a lakos 

számára is csak gondot okoz, ezért azt a szabályt gondoltuk újonnan, ebben az egységes szerkezetben 

szerepeltetni, hogy építőanyagot egy egyszerű bejelentés mellett 1 hétig ingyenesen lehessen a 

közterületen tárolni. Csak egy jelzést kérünk, és 1 hét múlva le fogjuk ellenőrizni, hogy eltette-e, 

semmi egyéb eljárás nem lenne. Ez az egyik leggyakoribb közterület-használati forma, és itt igazából 

napokról van szó. Azt gondolom, hogy ez könnyítés mind a hivatal, mind a lakosság részére. Illetőleg 

módosítottuk a rendeletben a szabálysértés kiszabható bírság maximumát, ez 30.000 Ft-ról 50.000 Ft-

ra módosult. Nyilván minden bírság esetében élünk a fokozatosság elvével, de azt gondolom, hogy 

adjuk meg magunknak a lehetőséget a notórius szabályszegők esetében. Csak azért gondoltam, hogy 

itt említek néhány szót a Szociális rendeletről, mert ez sem új rendelet, a jelenlegi szabályokat foglalja 

egységes szerkezetbe illetőleg ugyanígy a Szociális ellátásokról szóló törvény változásait vezettük át 

rajta, valamint két finomítást . Az egyik, az a sokak által bizonyára ismert lehetőség, ami azt engedi 

meg az önkormányzatok számára, hogy a rendeletükben bizonyos ellátások folyósítását a tulajdonos 

ingatlanának és a kertjének rendben tartásához fűzze. Ez a bérpótló juttatások esetében az ellátásból 

való kizárást teszi lehetővé, ugyanis nem folyósítható ilyen bérpótló juttatás annak, aki a tulajdonában 

álló ingatlant, annak területét ill. az előtte lévő közterületet nem gondozza. Azt gondolom, hogy 

szeretnénk élni ezzel a jogszabály adta lehetőségünkkel, hogy ezt rendeletileg Győrújbaráton is 

bevezessük. Illetőleg sajnos egy olyan jelenség ütötte fel a fejét most már Győrújbaráton is, hogy 

egyre több az olyan rendkívüli, nehéz élethelyzetbe került ember, aki sokszor az éhen halás küszöbén 

jön be a hivatalba (pénz, tüzelő nélkül). Ilyen esetben az átmeneti támogatásokról szociális bizottsági 

ülés dönt, és sajnos azt kell hogy mondjam, hogy megjelent néhány eset már, hogy azonnal intézkedni 

kellett, és sokszor 1-2 ezer forint segélyt kellett azonnal valamilyen módon kiutalni élelmiszer 

vásárlásra vagy tüzelő vásárlásra. Ezért a szociális rendelet változása a polgármester számára 

megnyitna egy 10.000 Ft-os azonnali segély keretet amennyiben ezt a rendkívüli élethelyzetet 

indokoltnak tartja, és ezekről az odaítélt rendkívüli segélyről a szociális bizottságot a következő ülésen 

tájékoztatnia kell. Tehát egy utólagos kontroll beszámolási kötelezettsége van a polgármesternek. Ez 

részben kontroll, részben egy rugalmasság, hiszen sürgős esetben a bizottságot összehívni nehéz. A 

rendelet mellékletében valamennyi kérelem formanyomtatványt is megújítottuk, hozzáigazítottuk a 

hatályos törvényekhez. Ezek a formanyomtatványok felkerülhetnek a honlapra, ám tipikusan a 

szociális segélyért folyamodók köre nem az internetet használók köre. 

Juhászné Árpási Irma: Kérdezem a tisztelt képviselő-testületet, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban 

van-e kérdés. 

Dr. Palla Roland: Minden rendelet annyit ér, amennyit sikerül belőle végrehajtatni. Nagyon 

szeretném, ha a rendelet szövege sokkal pontosabban tartalmazná, hogy ki felelős a rendeletnek a 

végrehajtásáért, és milyen határidővel végzi ezeket a munkákat. Konkrétan arra gondolok, hogy ha egy 

rendezetten tartott területet veszünk, akkor szúrópróba szerűen havonta, kéthavonta legalább egy 
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jegyzőkönyv készüljön erről, lehetőség szerint közterület-felügyelő vagy más önkormányzati 

alkalmazott és még egy fő tanú, ha a lakos nem tartózkodott otthon, hogy nyomon tudjuk követni a 

folyamatokat. Két példányos legyen ez a jegyzőkönyv, lehetőség szerint egy maradjon a tulajdonosnál. 

Ez ugyanúgy a szociális dolgokra is, hiszen nemcsak olyanok vannak, akik élnek ezzel, hanem 

olyanok is, akik visszaélnek ezekkel a lehetőségekkel. A pénzbeli juttatásoknak pedig szeretném a 

mértékét csökkenteni, és inkább preferálni ilyen esetben a természetbeni juttatásokat (jó példa volt 

erre, amikor magát a bérletet vettük meg). Ez sokkal konkrétabb és jobb segítség. Szeretném, ha 

ezeket bele tudnánk venni a rendeletbe. A zajos munkákkal kapcsolatosan pedig szeretném, ha 

vasárnap is lehetne dolgozni, vannak olyanok, akik egész héten nem tudják lenyírni a füvet a 

kertjükben, és nem mindenkinek apró kertje van. Egy fűnyírásra vasárnap is, 10-15 óra közötti 

időszakban jó lenne, ha lenne lehetőség. 

Dr. Tarjányi Tamás: Ebben teljesen szabad keze van a képviselő-testületnek. Mi egy javaslatot 

tettünk, amit úgy látunk, hogy egyik oldalról megfogalmazódik. A rendeletek végrehajtása és 

betartatása, valóban annyit ér egy rendelet, amennyit be tudunk tartatni. Részben ezért vettük elő a 

közterület-használati rendeletet is, hogy összefésüljük, mert volt jó pár olyan, azóta már hatályát 

vesztett, illetőleg nem aktuális szabály, ami nehézséget okozott, pl. azért gondoltuk kivenni ezt az 1-2 

napra közterület használatit, hiszen ne gyártsunk magunknak betarthatatlan szabályokat. A szociális 

rendelet kapcsán az előadónak, illetőleg a döntéshozónak kötelezettsége minden esetben a beadott 

dokumentumok valódiságáról, ill. azok tartalmáról meggyőződni, így a kolléganő külön rendeleti 

kötelezés nélkül ennek eleget tesz, hiszen a környezettanulmányt, a helyszíni szemlét megteszi, a 

lakcímnyilvántartásból ill. a tényleges bejárásból leellenőrzi, hogy ott hányan élnek, hányan vannak 

bejelentkezve, ki milyen ellátással van, ill. a beadványokban tett állításokért a polgár mind magánjogi, 

mind büntetőjogi felelősséggel is bír, tehát azt gondolom, hogy ez az eszközrendszer megvan. Azt 

gondolom, hogy a közterület rendben tartása esetében egy köztisztviselőnknek ez a napi 8 órás 

munkája. Ez részben az én felelősségem, mint munkáltató felelőssége, hogy mi módon osztom be a 

munkáját, és szervezem az ő napi ellenőrzését. Azt gondolom, hogy az én felelősségre vonásommal 

valósítható ez meg, tehát tőlem kell ezt elvárni, másrészt nemhogy havi, hanem napi és heti szinten 

folyamatos ennek az ellenőrzése. Szerintem várjunk egy kicsit, nézzük meg, hogy hogyan működik, 

eddig a kritikát nem a „nem-ellenőrzés”, hanem inkább a hivatal „túlkapásai” miatt kaptuk. Ezért azt a 

tiszteletteljes javaslatot tenném, hogy ezt mellé egy határozati formában meg lehet fogalmazni, de nem 

a rendelet szövegében megfogalmazni a hivatallal szembeni elvárásnak. A köztisztviselői teljesítmény 

célokba be kell építeni ezeket a hivatallal szemben megfogalmazott elvárásait a képviselő-testületnek. 

Dr. Márai István: Palla doktor javaslatára reflektálnék. A kérelmet beadóknak sok esetben nem pénzt 

ítélt meg a bizottság, volt hogy a tüzelőt szállítottuk oda, élelmiszert szállítottunk, tehát 

megfogalmazódott már, hogy nem biztos, hogy az a legjobb megoldás, ha pénzt adunk.  

Dr. Bálló Ferenc: A rendeletek végrehajtásával és annak ellenőrzésével kapcsolatban azt gondolom, 

hogy teljesen egyértelmű jogszabályaink vannak. Az Önkormányzati rendelet végrehajtatásáért, 

végrehajtásáért a jegyző a felelős, mint a hivatal vezetője. Én is úgy gondolom, hogy vagy egy külön 

határozat, vagy az SZMSZ átdolgozása fog következni, ezt az SZMSZ-ben rögzíthetjük. A kerti 

munkákkal kapcsolatosan teljesen egyetértek alpolgármester úrral. Ne feledjük, hogy Győrújbarát egy 

falu. Vannak munkák (többek között a fűnyírás), amit el kell végezni. Sok olyan polgártársunk van, 

aki hétközben nem 2-ig, 4-ig dolgozik, hanem estig. Az is lehet, hogy szombaton sem tudja elvégezni 

ezeket a munkákat. Tolerálni kell, hogy vasárnap is mondjuk 10-17 óráig hadd végezze el a kerti 

munkát, aki akkor tudja. Ezekkel a módosító javaslatokkal elfogadhatónak tartom mindkét 

jogszabályt.  

Pammer Ernő: Egyetértek, Győrújbarát egy falu, viszont szerintem mindenképpen szükség van egy 

szabályozásra, javaslom, hogy a fokozatosság elvén indítsuk ezt el. Tehát ne egyszerre tiltsunk meg 

mindent mindenkinek, mindenféleképpen az ésszerűség határain belül. Javasolnám, hogy ha 

megszavazzuk ezt a szabályozást, akkor viszont tájékoztassuk Győrújbarát polgárait egy tájékoztató 

levélben, legjobb lenne, ha mindenkinek be lenne dobva a postaládájába egy tájékoztató levél, mert az 

újságot sem mindenki olvassa el, talán csak ezzel az egyetlen témával foglalkozó egyetlen levelet igen, 

ami tartalmazza, hogy milyen rendeletek lesznek, milyen szankciókra számíthatnak. Onnantól kezdve 

nem lesz kérdés, ha kimegy egy felszólító levél vagy egy büntetés. A 10.000 Ft-ot keretre visszatérve, 

olyan helyzetben van Magyarország és Győrújbarát is, hogy egyre több ember szorul rá erre. Nem 

tudom, hogy van-e arra lehetőség, hogy összekössük a munkát kereső embereket a győrújbaráti 
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vállalkozó szférával, és munkához juttassuk őket? Ez csak egy ötlet, akár egy szolgáltató házban meg 

lehetne-e valósítani ezt, nem tudom.  

Juhászné Árpási Irma: Ezek az emberek egy pillanatnyi helyzetben vannak, pl. kapott munkát, csak 

nincs pénze bérletet venni. Ezért került be a rendeletbe a 10.000 Ft-os keret. Győrújbaráton nem 

jellemző, hogy pénzbeli juttatást adunk a rendkívüli szociális segélyt kérőknek, sok másfajta megoldás 

is van, pl. befizetjük a csekkjét, kiváltjuk a gyógyszert. Ezenkívül a bizottságban ülő emberek az 

esetek 90%-ában ismerik azokat, akik a kérelmet benyújtották. A csend rendelethez annyit fűznék, 

hogy a vasárnappal természetesen egyet tudok érteni, de több panasz érkezett, egy vasárnap hívtak ki, 

hogy hallgassam meg, hogy a szomszéd reggel 7-12-ig a flex géppel takarítja le a rozsdát a 

vaskapujáról. Ilyen régen elő sem fordulhatott, az egy szent ünnep volt, a pihenése a családnak. A 

Kertaljáról is számtalanszor hívnak fel telefonon, hogy vasárnap délben a család kinn ül a teraszon, a 

szomszéd pedig a terasztól 4 m-re nyírja a füvet. Általában nem a győrújbaráti állandó lakosok teszik 

ezt, hanem aki nem is győrújbaráti lakos, és az állandó lakhelyéről vasárnapra hoz 2-3 segéderőt és 

fűnyírót, és reggel ½ 6-kor elkezdi nyírni a 2-3 m gazt a kertben. Egyetértek a fokozatossággal, és 

vasárnap 10-12-ig elvégezhessék a munkát, ha a szombat nem volt elég. Alapvetően tudni kellene, 

hogy csak így lehet együtt élni, hogy nem zavarjuk a másikat. Vasárnapra a 9-12-ig terjedő időszakot 

javasolnám.  

Dr. Tarjányi Tamás: Nyári időszakban a közterület-felügyelő nem szigorúan hivatali időben fog 

dolgozni, tehát nem kell azt gondolni, hogy csak 8-16-ig járja a falut, hanem lesz délutános műszak ill. 

hétvégi műszak is, nyilván szúrópróba szerűen, de azt gondolom, hogy ez valamelyest elvárás, hogy a 

lakosok tudatában ott legyen, hogy megjelenhet a közterület felügyelő. A Szociális rendelettel 

kapcsolatban alpolgármester úr felvetésére a rendelet szerint juttatás lehet különösen rendkívüli 

gyógyszersegély, alkalmi gyógyszer támogatás, étkeztetés, vásárlási utalvány, tankönyv, más 

iskolaszer, kollégiumi elhelyezés díjának teljes v. részbeni megtérítése, tartós élelmiszer, ruházati v. 

higiéniai cikk, tüzelőanyag. Ezeket kifejezetten nevesíti a rendeletünk, hogy amennyiben a bizottság 

úgy gondolja, akkor ezek a támogatási formák között viszonylag rugalmasan és szabadon válogathat. 

Azt gondolom, hogy ez a bizottság döntési hatásköre, és megfelelő módon értékeli a helyzetet, hogy 

mikor mi a legnagyobb segítség, erre a rendeletünk lehetőséget ad.  

Juhászné Árpási Irma: Aki egyetért azzal, hogy 10-15 óráig lehessen vasárnap füvet nyírni, illetve 

más zajjal járó szabadtéri munkát végezni, az kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, 2 fő tartózkodásával az alábbi 

részdöntést hozza. 

 

A képviselő-testület egyetért azzal, hogy a községben vasárnapi napokon fűnyírási és egyéb zajjal járó 

szabadtéri munkát 10-15 óráig lehessen végezni. 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki azzal ért egyet, hogy 9-12-ig, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 3 igen, 3 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi 

részdöntést hozza. 

 

A képviselő-testület nem ért egyet vasárnapi napokon a fűnyírási munkák 9-12-ig történő 

engedélyezésével. 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki az egész rendelettel így az előterjesztés szerint egyetért, kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

   21/2011(III.08) Kt határozat 

   Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

a fenti szavazati arányú módosításokkal elfogadja A közterület-használat 

rendjéről és a helyi környezet védelmének egyes kérdéseiről szóló rendeletét 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja meg: 
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4/2011.(III.09.) önkormányzati rendelete 

A közterület-használat rendjéről és a helyi környezet 

védelmének egyes kérdéseiről 

 

 

Juhászné Árpási Irma: Aki a Szociális rendelettel a kiküldött anyag szerint egyetért, az kérem 

kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja meg: 

 

5/2011.(III.09.) önkormányzati rendelet 

A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások és a szociális szolgáltatások 

helyi szabályozásáról 

 

4. Egyebek 

 

4.1 Település-fejlesztési Bizottság előterjesztései 

 

Juhászné Árpási Irma: Március 2-dikán ülésezett a Település-fejlesztési Bizottság, és a mai ülésre a 

következő döntést igénylő ügyek kerülnek a tisztelt képviselő-testület elé.  

 

4.1.1 A 0147/2 hrsz-ú ingatlan megosztása, közútként történő átminősítése.  

 

Juhászné Árpási Irma: A TFB 3 igen, 4 tartózkodás mellett nem támogatta. Kérdezem a képviselő-

testületet, hogy ezzel kapcsolatban valakinek van-e véleménye, javaslata?  

Dr. Márai István: Ma délután olvastam ezzel a területtel kapcsolatosan egy ügyvéd által írt kérelmet, 

amelyben felhívja a figyelmet, hogy itt problémát fog okozni, ha az erdő megszüntetésre kerül, és ha 

oda épít a tulajdonos, akkor az alattuk lévők intimitása megszűnik.  

Juhászné Árpási Irma: Köszönjük szépen a tájékoztatást, megkaptuk.  

Dr. Bálló Ferenc: Alaposabb áttanulmányozásra munkahelyi elfoglaltság miatt nem volt alkalmam. 

Véleményem szerint egy részében van igazság, más részében nincs, hiszen ott nincs jelenleg erdő, csak 

ténylegesen út van, amin véderdő besorolás van jelen pillanatban. Ugyanolyan csapadékvíz fog jönni, 

mint most, mert most sincs erdő. De mivel itt hivatkozik legfelsőbb bírósági állásfoglalásokra is, és 

nem volt időm megnézni, ezért most sem, mint a bizottsági ülésen sem tudok állást foglalni. Úgy 

gondolom, hogy ennek alaposan utána kell nézni, nehogy az forduljon elő, hogy nagyobb kárt csinálunk 

magunknak, tehát én a magam részéről biztos hogy tartózkodni fogok, és ebben akkor fogok nyugodt 

szívvel dönteni, ha alaposan áttanulmányoztam a vonatkozó jogszabályokat.  

Juhászné Árpási Irma: 2005-ben elfogadtunk egy rendezési tervet, ezen rendezési terv ezen ingatlanra 

belterületté nyilvánítását, lakóövezetté nyilvánítását teszi lehetővé. A tulajdonosok éltek is ezzel a 

jogukkal, és építési engedélyt nyújtottak be, és ekkor látták ezt, hogy nem is lehet ide építkezni, miután 

2006-ban ide az egész útra egy véderdő került. Az építési engedélyt ennek rendje-módja szerint el is 

utasították, ez egy hatósági eljárás van folyamatban, a másik a rendezési tervi kérdés, hogy 2006-ban 

ide az egész útra véderdő került, és az a kérés, hogy az ő területéről, 50 m-ről a képviselő-testület vegye 

le ezt a bizonyos erdősávot, és ezt követően ő ott tud építkezni, tudja ezt, mint belterületet kezelni. 

Tudni kell, hogy ez egy 2005-ös rendezési tervben megszerzett jog, ezen az 50 m-en kellene az 

erdősávot levenni. 60 napot adott az ügyvéd, hogy történjék a testületben erre válasz, amennyiben ez 

nem történik meg, bírósághoz fog fordulni. Az ott lakóknak teljes mértékben értjük a problémáját, csak 

az mindenki előtt ismeretes, hogy volt már tavaly egy hasonló ügyünk, ahol a következő szituáció 

történt. Az önkormányzatot kötelezték arra, hogy módosítsa a rendezési tervet, 4 millió Ft-tal pedig 

kártalanítsa a tulajdonost. Ez hasonló szituáció, ugyanis ezt a jogot erre az építési lehetőséget 

megszerezte 2005-ben. Most valamilyen oknál fogva elvette a rendezési terv. Jelen esetben nem az ott 

élő többi telektulajdonossal, hanem Győrújbarát Község Önkormányzatával fog majd perben lenni, s az 

ítéletet nekünk kell majd fizetni és végrehajtani.  
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Dr. Tarjányi Tamás: Nyilván itt most nem fogom tudni a független magyar bíróság szerepét betölteni, 

de jelen állás szerint nekem a képviselő-testületet legjobb tudásom szerint tájékoztatni kell.  Én, 

megértvén nyilván az ott lakók kérelmét, de áttekintve a jelenlegi jogi helyzetet az ingatlanok 

szerzésének átminősítésének időpontját, azt tanácsolom a képviselő-testület számára, hogy előzze meg 

a jelen kártalanítási eljárást, ugyanis én a dr. Szűcs Bernadett által beadott ügyvédi beadványt jelenleg 

alaposnak érzem, hiszen ez egy jogszabály által biztosított szerzett jogot von meg, illetőleg ez az állapot 

von meg egy jogot, illetőleg az Igali Ügyvédi Iroda által e-mailben eljuttatott álláspontban 

megfogalmazott kártalanítási igényt nem látom alaposnak. Ez persze ne jelentse azt, ha majd a 

későbbiekben ebből is ügy lesz, akkor ez rajtam felelősségre legyen vonható, de jelenleg azt tudom 

tanácsolni (méltányolva, ismerve a helyzetet és problémát) de jelenleg itt egy olyan fekete-fehér helyzet 

van az önkormányzattal szemben, hogy jelen állás szerint mi egy belterületi ingatlant, függetlenül attól, 

hogy ez 2006-ban kinek a milyen intézkedésével történt, de a rendezési terv és a tényleges állapottal 

történő besorolással megfosztottuk a beépítés lehetőségétől. Ez a hatályos jogszabályok alapján 

kártérítési igényt alapoz meg. Ennyit szeretnék, ha a jegyzőkönyvben állna.  

Rácz György: Nyomatékosan szeretném elmondani, hogy 2006-ban az önkormányzatot és az előző 

testületet is csapdába ejtettek, és most tulajdonképpen nekünk kell jó vagy rossz, de a törvényeknek 

megfelelő döntést hozni.  

Dr. Bálló Ferenc: Alaposan nem tudtam átnézni az anyagot, de az előbb is elmondtam, hogy az Igali 

Ügyvédi Iroda által leírtak javarésze nem érinti az önkormányzatot, hiszen vagy nem valós, vagy ha 

kártérítési igényt alapoz meg, akkor nem velünk szemben alapozza meg, hanem az építtetővel szemben, 

hiszen ezt neki kell betartani. Viszont vannak olyan részek, ami egy kicsit aggályos nekem, lehet hogy 

alaptalanul, de szeretném én ezt alaposan megnézni és szakmailag megfontolt döntést hozni ebben a 

kérdésben. Nem vitás, hogy szerzett jog elvonása az kártérítési igény alapja. Erre van precedens sajnos 

Győrújbarát esetében is, tehát én nem azt mondom, hogy ne tegyünk eleget a telektulajdonos 

kérelmének. Azt gondolom, hogy minden ilyen jellegű felszólítás, hogy 60 napon belül nyilatkozzon, az 

alku kérdése. Én nagyon örülnék annak, ha a tulajdonos adna arra lehetőséget, hogy teljesen 

megalapozott döntést hozzunk, hogy mondjuk várna még a következő testületi ülésig. Amennyiben 

nem, akkor nyilván döntést kell hoznunk, és a most látszó kisebbik baj felé menni, de hangsúlyozom, ez 

számomra nem annyira megnyugtató. Tehát esetleg nyilatkoztatni az itt ülő tulajdonosokat, hogy 

hajlandó-e meghosszabbítani, de mivel nincs itt a tulajdonos, ezt nem tudjuk megkérdezni. Én sokkal 

nyugodtabb lennék, ha alaposabban utána tudnánk ennek nézni.  

Pammer Ernő: Egyetértek Bálló képviselő úrral, hogy ez egy előző képviselő-testület által meghozott 

döntés, amit most mi örököltünk, jegyző úr pedig elmondta, hogy mi várhat az önkormányzatra, milyen 

kártérítés per. Egyetértek Bálló úrral, hogy van-e arra lehetőség, hogy időt nyerjünk. Mert ha erre nincs 

lehetőség, akkor bent vagyunk egy olyan helyzetben, amiből nem tudunk kijönni, csak úgy, ha 25 

ember jogait megsértjük valamilyen szinten.  

Dr. Tarjányi Tamás: A jogszabály sértő állapot 60 napon belüli megszüntetését kérik a beadványban. 

Dr. Bálló Ferenc: Én néhány ilyen levelet írtam már, ez megegyezés kérdése, tehát nem jogvesztő 

határidő, azért ne tekintsük annak. Én csak azt mondom, hogy ha hajlandó, és partner ebben, nem 

kötelező megindítani a pert, tehát ő most ha nem indítja meg 60 napon belüli döntés meghozatal okán, 

mondhatja azt, hogy majd megindítom az elévülési időn belül bármikor. Mennyire veszi szigorúan a 

saját maga által biztosított határidőt, ez csak rajta múlik, még az ügyvédjén sem.  

Juhászné Árpási Irma: Április 12-én lesz a következő testületi ülés. 

Dr. Tarjányi Tamás: Távol álljon tőlem, hogy úgy nézzek ki, hogy én a beadványt képviselem, mert 

most úgy érzem magam ebben a helyzetben. Nem a beadványt képviselem, nem szeretnék abba a 

helyzetbe kerülni, mint amibe a tavalyi évben kerültünk, és mintegy 4 millió Ft-ot egyelőre még sajnos 

veszni látunk. Sajnos egy olyan helyzetben vagyunk, hogy 2006-ban történt egy nem rendezési tervi, 

hanem egy ingatlan átsorolási kérdés, ami valakinek a jogát sértette. Azt gondolom, hogy ez a kérdés 

nem vitatott, nagy tisztelettel csak annyit szeretnék jelezni, hogy nem tudom, hogy ezen még mit 

tudunk a továbbiakban felülvizsgálni. Mivel nem a beadvány tevőt képviselem, ezért nem tudom 

megmondani, hogy ő mit fog reagálni arra, ha ő nem kap választ, tehát nem kizárt, hogy április 12-re 

már egy folyamatban lévő perrel van dolgunk. Azért érzem magam kellemetlenül és más helyzetben, 

mert a másik oldal egy jelenleg ott lakó tulajdonos vagy egy kialakulni látszó tulajdonosi kör 

megfenyegeti az önkormányzatot, hogy amennyiben amennyiben viszont ennek a kérelemnek eleget 

tesz, és helyreállítja a jelenleg szerintem jogszabály sértő állapotot, akkor mi meg bepereljük önöket 
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másért. Ez egy viszonylag furcsa, és számomra nem túl etikus helyzet, nyilván élhet mindenki ezekkel a 

lehetőségeivel, lehet egy önkormányzatot zsarolni, lehet perelni, erre mi nyitottak vagyunk, jogi 

személyek vagyunk, felelősek vagyunk a döntéseinkért, én egy dolgot látok jelenleg, hogy itt van egy 

beadvány, ami egy 2006-ban történt jelenleg jogszabály sértő állapot megszüntetését kéri, és ezen 

határidő meg nem történte esetén egy pert helyez kilátásba, amit jelen tudásom szerint el fogunk 

veszteni. Erre precedens van, ezt én magam és polgármester asszony már átéltük. Én mindössze ennyit 

mondtam. Jelenleg jóval bizonytalanabbnak látom a másik beadványt, amit egyrészt meg nem 

tárgyaltunk részletesebben, át sem néztünk, tegnap este érkezett, én ma olvastam. Én ennek egy kicsit 

zsarolás szagát érzem, de jelen tudásom szerint úgy vélem, hogy a képviselő-testületet figyelmeztetnem 

kell, hogy egy egyértelmű perbe szalad bele. Bizonytalannak érzem, hogy ha majd áprilisban döntünk, 

mit fogunk tudni akkor az ő kérelméhez hozzátenni, nyilván meg fogom tudni vizsgálni a másik fél 

kérelmét, abban sokkal több egyeztetni valót látok, mint ebben, a viszonylag fekete-fehér helyzetben. 

Én a magam megnyugtatása érdekében szeretném csak ezt jegyzőkönyvbe mondani, hogy így legyen.  

Dr. Márai István: A tegnap esti e-mailben az intimitást említik (rálát, belát…). Győrújbarát nem az 

Alföld, hepehupás, dombos terület. Ennyi erővel én is reklamálhattam volna, mert mindenki odalát 

föntről. Ha dombra épített, akkor hozzá belátnak.  

Dr. Palla Roland: Felháborodásom előbb keletkezett az első beadvánnyal, ami szintén egy perrel való 

fenyegetőzésnek tűnik az önkormányzattal szemben. Azt gondolom, hogy teljesen nyugodtan lehetett 

volna 60 napos határidő nélkül beadni ezt, és utána esetleges perrel és bírósági fenyegetés nélkül beadni 

egy beadványt, és akkor a képviselő-testület nyugodtan tudna dönteni. Nem így, hogy egy másik perrel 

való fenyegetéssel elképzelhető, hogy egy nagyobb összeget fogunk veszíteni. Bizottsági ülésen 

elhangzott, hogy 23-28 embernek a tulajdonáról van szó, a másik oldalon egy emberről.  

Dr. Bálló Ferenc: Szeretném leszögezni, hogy a kérelmezőnek a saját szempontjából igaza van, ő egy 

szerzett jogot akar érvényesíteni, amit hibásan a rendezési terv tőle elvont. Mivel jogutódja vagyunk a 

korábbi testületnek, mindig az aktuális önkormányzat felel a korábbi bűnökért is, tehát nekünk ezt 

rendbe kell tenni. Nem azt mondtam, hogy nem alapos az ő kérelme, és azt sem mondtam, hogy ő nem 

fogja megnyerni a pert. Meg fogja nyerni. A másik oldal. Nem szeretném minősíteni ennek a 

hangvételét. Ami első olvasatra is látszott, hogy javarésze megalapozatlan a leírtaknak. Egy másik 

részére viszont nem tudok nyilatkozni, hiszen olyan bírósági határozatokra hivatkozik, amit anélkül, 

hogy elolvasnék nem tudok értékelni. Szeretnék utánanézni, hogy adekvátak-e erre az esetre, vagy nem. 

Egy kompromisszumos megoldást tudnék javasolni, hozzuk meg most a döntést, nyilvánvalóan egy 

megalapozott kártérítési igényt meg tudunk előzni. Az Igali Ügyvédi Iroda ügyfelei képviseletében 

előterjesztett levélben egy csomó olyan dolog van, ami a szomszéd jogokkal kapcsolatos, amiért nem 

mi felelünk. Biztos vagyok benne, hogy a szomszédok a kiadott építési engedélyt meg fogják 

fellebbezni, hiszen le is írták, tehát ott indulni fog egy hatósági közigazgatási eljárás, ebben a körben 

nekünk nem lesz kártérítési felelősségünk, az biztos. De van egy-két olyan dolog, amit nem árt 

ellenőrizni.  

Árvai István: Úgy látom, hogy ebben most döntenünk kell. A 60 napból nem szabad kicsúsznunk. 

Mindenki eldöntötte már, hogyan szeretne ebben állást foglalni, szeretném kérni, hogy név szerinti 

szavazás legyen 

Dr. Tarjányi Tamás: Egyetlen kérdésem lenne, amire határozott választ szeretnék kapni. Szeretném 

megkérdezni Hajós urat, hogy mikor vásárolta azt az ingatlant, ami jelenleg a tulajdonában áll? 

Hajós Krisztián: 2008-ban. 

Dr. Tarjányi Tamás: Akkor azt kell hogy mondjam, hogy 2008-ban a 2006-os rendezési terv volt 

hatályban, amely azt a fölötte lévő telket belterületi lakótelekké beépíthetőnek nyilvánította, ez a 

jogszabály akkor is hatályban volt, ezért jelen álláspontom szerint a tulajdonos ennek ismeretében 

vásárolta meg ezt a telket, és építkezett erre. Míg a tulajdonos a korábban lévő telkére 2006-ban abban a 

hiszemben vont belterületet, hogy az beépíthető lesz, hiszen előtte út van, jelenleg pedig nincs. Ennyit 

szerettem volna.  

Dr. Dinnyés Álmos: Az ott lakók nevében vagyok itt. Olyan szempontból érintett vagyok a dologban, 

hogy ez a telek egy telek volt tulajdonképpen az egész erdősáv mögöttünk, ami azóta három részre 

osztódott valamilyen okból kifolyólag, ezt próbálják beépíteni. Az erdő egy részét már kiirtották, ha 

tovább irtják, akkor le fog folyni a víz is onnan, akkor nekünk új kerítést kell építeni, vízelvezetést 

megoldani, ami jelen pillanatban természetes módon meg van oldva. Az sem hangzott még itt el, hogy 

itt egy olyan területről beszélünk, amit úttá szeretnének minősíteni, ami útnak alkalmatlan. Tudni kell, 



 11 

hogy a környéken lévő területet azért lehetett beépíteni, mert a helyiek, az ott élő tulajdonosok az 

önkormányzattal közösen egy kiegészítő utat kellett hogy építsenek, mivel olyan meredek, hogy az 

alkalmatlan útra, mentő, tűzoltó stb. nem tudja megközelíteni. Tehát hiába minősítenék útnak, bár nem 

ismerem, hogy milyen előírások vonatkoznak rá, de gyanítom hogy nem biztos, hogy meg fogja nyerni 

az illető úriember ezt a pert, ha elindítja egyáltalán, mivel egy olyan helyre próbál úttá minősíteni egy 

területet, ami tökéletesen alkalmatlan.  

Dr. Tarjányi Tamás: Nem úttá minősíteni, úttá visszaminősíteni szeretnék, azt gondolom, hogy ez egy 

kulcskérdés.  

Rácz György: 2005 óta lakom a faluban. Sajnos van úgy jó pár ember, hogy már itt vagyunk a jóban, 

akkor rajtunk kívül ne jöjjön senki. Mi is mondhattuk volna, hogy jó lett volna megvédeni a hegyoldalt. 

Önök is a hegyoldalra építettek. És most mi vállaljuk fel annak az ódiumát, hogy 10-12 millió Ft-ra 

megbüntessenek bennünket, és valóban visszaminősítésről van szó. Megértem önöket, azért is 

tartózkodtam, de önök is azért gondoljanak bele, hogy az, hogy én már itt vagyok, és más ne jöjjön ide, 

az nem egy követhető magatartás. Még nincs is rajta építési engedély. Ez csak egy lehetőség. Lehet, 

hogy nem is kap az úr építési engedélyt pont azok miatt az okok miatt, amiket önök felsorolnak.  

Hajós Krisztián: Pár dolgot szeretnék tisztázni. Ez az út mezőgazdasági út volt, a kettő között azért 

látok különbséget mind szélességben, mind megközelíthetőségben. Amikor 2008-ban megvásároltuk a 

házat, az erdősáv volt mellettünk, valamint a mögöttünk lévő rész egy szétosztott telek volt, amit 2006. 

második felében osztottak szét. Ha nekem van egy hosszú telkem, és van hátul egy mezőgazdasági út, 

és azt mondom, hogy megosztom, eladom a hátulját, és utána követelem az önkormányzattól, hogy 

minősítse azt úttá. Ez a TFB ülésen fel is merült, hogy ez egy tömeges perelési hullámot indítana el, 

tehát ezt át kell gondolni. A kártalanítás és a kártérítés közötti különbséggel bizonyára tisztában vannak. 

Ők, akik most írták ezt a levelet a 60 napos ultimátummal, ők maximum kártalanítást kérhetnek, ami azt 

jelenti, hogy az ezzel felmerült költségek megtérítését. Tehát a 10-12 milliós összegeket én túlzónak 

tartom.  

Dombházi István: Szintén érintett vagyok, alatta lakom a jelzett teleknek. Mielőtt mi tudtuk volna, 

hogy az illető építeni szeretett volna ide, tehát mielőtt beadta volna az építési engedélyét, akkor 

gyakorlatilag az akác utcától a Paperdő útig le, kb. 28 tulajdonos által beadtunk egy beadványt, amiben 

kértük, hogy minősítsék vissza ezt a területet, tehát építési tilalmat rendeljenek erre a területre. Tehát 

nem akkor, amikor beadta az építési engedély kérelmét. Kétszer megkíséreltük, az egyiket 2010 

áprilisában, illetve 2010 őszén. Jelen pillanatban pedig ezzel az ügyvédi levéllel úgy éreztük, hogy 

kényszerhelyzetben vagyunk, mivel az előző levelünket sem továbbították a képviselő uraknak, ezért 

kellett interneten, vagy valamilyen módon eljuttatni a képviselőkhöz. Elhangzott a testületi ülésen, több 

képviselő felszólalt, hogy ő nem kapta meg a levelet.  

Dr. Tarjányi Tamás: Mindkét beadvány ugyanazt tartalmazta, 2010-ben a TFB ezt tárgyalta, önök 

közül ott többen jelen voltak, azt gondolom, hogy erről ismeretük volt, helyszíni bejárás is volt, volt 

kint a bizottság, erről valamennyi jegyzőkönyvet előkereshetjük, de ezt az egy állítását most én hadd 

utasítsam vissza. Mégegyszer hadd mondjam el, nem szeretnék abban a szerepben feltűnni, hogy én 

ennek a beadványnak a szekerét tolom, én jelenleg látok egy veszélyhelyzetet, erre figyelmeztettem a 

testületet, és a testület a saját belátásából dönt. Itt úgy látom, hogy magán érdekek, egyéni érdekek 

ütköznek, van, aki szeretne építkezni, van aki nem szeretne. Az építéshatósági kérdés az nyilván egy 

másik kérdés, minden országos és helyi építési szabályzatot nyilván érvényesíteni fogok mind a víz 

rendezésre, mind egyebekben, de azon nem tudok vitát nyitni, mert az egy tény helyzet, hogy 2006. 

június 22-én az a telek beépíthető telekké vált, és belterületbe vonásra került 2006 szeptemberében. 

Ezek olyan tények, amikkel vitatkozni nem érdemes, mint ahogy azzal sem, hogy azelőtt út húzódott 

ilyen ingatlan-nyilvántartási besorolással. Én eddig a pontig szerettem volna eljutni, eddig van meg 

jelenleg az a tudásom, minden más méltányolható érdekek kérdése, amellyel sajnos emiatt a 2006-ban 

keletkezett helyzet miatt nem tudok orvoslást ajánlani. 

Dombházi István: Mi nem az építési engedély ellen kezdtünk el ódzkodni, mert 2010 áprilisában még 

nem volt sehol az illetőnek az építési engedélye. Ez gyakorlatilag az egész domboldalon elterülő 

ingatlan tulajdonosok 1-2 kivételével aláírták. Ez annak a folytatása gyakorlatilag. Furcsának találom, 

hogy jelen pillanatban harmadszor szavaznak meg egy területet, egyszer út, egyszer erdő, utána megint 

út lesz, van olyan képviselő is, aki most harmadszor fogja megszavazni.  

Juhászné Árpási Irma: Megint tévedésben vagyunk. Erre a tulajdonos vagy tulajdonosok 2005-ben 

jogot szereztek. 2005-ben én már az előző rendezési tervnél is itt voltam. Egy hónapig ki volt 
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függesztve bárkinek joga volt megtekinteni, fórumok voltak, ahol mindezt el lehetett volna mondani. 

Igen, önök azt kérték, hogy ez újból külterület legyen. Ez teljesen jogos, ha önnek lenne egy ekkora 

területe, és a szomszédok azt kérnék, hogy ezt minősítsék vissza külterületté, és maradjon úgy ahogy 

volt, bizonyára ön is kártérítést kérne azért, hogy a szerzett jogát elvették. Ez mindenkinél így van. Úgy 

gondolom, hogy ezt a helyzetet most örököltük, ebben kell a mai estén döntenünk.  

Dr. Bálló Ferenc: Először is engem nem lehet azzal vádolni, hogy ebben már szavaztam, mint ahogy a 

mostani testület többségét sem. Kártalanítás-kártérítés. Természetesen különbözik a kettő, csak ön 

egyben téved. Nem a felmerült költségek megtérítése a kártalanítás alapja jelen esetben, hanem az 

értékcsökkenés. Az ingatlanok vonatkozásában ha építési korlátozást vezetnek be egy ingatlanra, ahhoz 

képest ahogy a tulajdonos megszerezte a tulajdonjogot anélkül, akkor az építési korlátozással okozott 

értékcsökkenést kell megfizetni. Jelen esetben az egész telek árát. Tehát vagy ki kell sajátítani, vagy 

kártalanítani kell. Ezért mondta jegyző úr, és valós lehet az a 10-12 millió Ft. Természetesen aki ott volt 

a bizottsági ülésen, én ott is aggályaimnak adtam hangot, és teljesen megértem önöket, de azt mondom 

így a most elhangzó vitában felmerülő tények ismeretében, hogy nem vitás hogy szerzett joga van a 

tulajdonosnak, önök közül a tulajdonosok egy része ezt követően szerzett ingatlan tulajdonjogot a 

kérdéses terület szomszédságában, tehát semmi más lehetőséget nem látok az önök saját igazának 

érvényesítésére, mint az építési engedélyezési hatósági eljárásban érvényt szerezni a szomszéd 

jogoknak, mert mi, ahogy jegyző úr elmondta, kényszerhelyzetben vagyunk. Ha most nem adunk helyt 

a kérelemnek, akkor ő biztos hogy meg fogja nyerni a kártérítési pert. Tavaly teljesen hasonló ügyben 

az ottani kérelmező, miután nem engedélyezte az előző önkormányzat, kártalanítás megfizetésére 

kötelezték az önkormányzatot, tehát engedélyezte csak késve. Felelősséggel mi közpénzzel nem 

rendelkezhetünk úgy, hogy tudván tudva azt, hogy a döntésünk egy elvesztett per folyományaként 

kártalanítási kifizetést eredményez, ezt mi nem hozhatjuk meg, nem arra tettük az esküt, hogy a 

közpénzt herdáljuk.  Megértve az önök problémáját én azt tudom mondani, nem biztatva önöket, de ha 

továbbra is fennállnak ezek a jogosnak vélt sérelmeik, akkor a hatósági eljárásban.  

 

Juhászné Árpási Irma: A Szervezeti és Működési Szabályzatunk szerint egyszer adjuk meg a szót, és 

a vitát lezártuk. Aki egyetért a név szerinti szavazással, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

22/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  a 0147/2 hrsz-ú ingatlan megosztása, közútként történő átminősítése kapcsán 

  név szerinti szavazással dönt 

 

Juhászné Árpási Irma: A határozati javaslat: Győrújbarát Község Önkormányzata a tulajdonában 

álló, 0147/2 hrsz. erdő művelési ágú ingatlan megosztásról és részbeni átminősítéséről határoz a 

következőképpen: a megosztás a 3801/35 hrsz. telek megközelítését biztosítsa, ezen telek külső 

határáig terjedjen, és teremtse meg a telek közúti kapcsolatát, a 0147/2 hrsz. ingatlanból fennmaradó 

rész erdő művelési ágban marad.  

Tehát a telek teljes szélességében történik úttá átminősítés, a többi pedig marad erdő művelési ágban. 

Aki ezzel egyetért, kérem név szerint szavazzon. 

 

Árvai István igen 

Pammer Ernő igen 

Dr. Bálló Ferenc igen 

Dr. Márai István igen 

Rácz György   igen 

Dr. Palla Roland nem 

Juhászné Árpási Irma igen 
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235/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata a tulajdonában álló, 0147/2 hrsz. erdő művelési 

ágú ingatlan megosztásról és részbeni átminősítéséről határoz a következőképpen: a 

megosztás a 3801/35 hrsz. telek megközelítését biztosítsa, ezen telek külső határáig 

terjedjen, és teremtse meg a telek közúti kapcsolatát, a 0147/2 hrsz. ingatlanból 

fennmaradó rész erdő művelési ágban marad.  

 

4.1.2 Mátyás körút és Cseresznye u. közötti tervezett feljáró út szélesítésének csökkentése 

 

Juhászné Árpási Irma: Kérelemmel élt az ott telektulajdonos, a jelen esetben 28 m helyett 16 m-ben 

határozza meg a képviselő-testület. A TFB tárgyalta, 6 igen és 1 tartózkodás mellett támogatta, hogy a 

28 m–ről 16 m-re csökkentse az út szélességét. 

Dr. Tarjányi Tamás: Rövid kiegészítést tennék. Nagyjából hasonló a szituáció, mint az előző. Itt 

2006-ban erre az érintett telekre, ami azt gondolom, hogy mostmár valamennyiünk számára ismert, 

másodszor is tárgyalta a bizottság, a rendezési terv 28 m széles út lejegyzését írta elő, ez 

tulajdonképpen ennek az ingatlannak a túlnyomó és a beépíthető részét beépíthetetlenné és 

értéktelenné tette. Ezzel ez a telek elveszítette a beépíthetőségét, és az értékének jelentős részét, ezért 

fordult a tulajdonos hasonló kérelemmel, és sajnos ugyanezt a helyzetet kellett megállapítanunk, hogy 

vagy az önkormányzat megváltja ezt a lejegyzéssel érintett útrészt, akkor viszont oly mértékben 

elértéktelenedik a telek, hogy az építési törvény alapján korlátozási kártalanítást is meg kell 

állapítania, illetőleg kérheti a megvásárlását is, vagy pedig elfogadja a tulajdonos javaslatát, hogy ezt a 

rendezési tervet módosítsa, és vegye le ennek a 28 m-nek a szélességét 16 m-re. Így is le kell 

valamilyen csücsköt adnia a tulajdonosnak, de ez már számára is elfogadható, a közút is biztosítva 

marad, és ezzel a probléma megoldható. Ezzel egy rendezési tervi eljárást kell megindítani, ennek 

némi költsége van az önkormányzat számára, hiszen ezt el kell készíttetnünk, de azt gondolom, hogy 

ez a költség a maga néhány tízezer forintos nagyságával messze alatta van annak az összegnek, amit a 

telek megvásárlásáért kellene fizetni.  

Juhászné Árpási Irma: Amennyiben kérdés, vélemény nincs, akkor amennyiben a tisztelt képviselő-

testület egyetért azzal, hogy 28 m-ről 16 m-re csökkentsük az út szélességét, az kérem kézfeltartással 

jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

24/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata a Mátyás körút és a Cseresznye utca között 

tervezett feltáró út szélességét 826/6 és 828 hrsz. ingatlanok között 28 méter helyett 

16 méterben határozza meg. A képviselő-testület az erre vonatkozó rendezési tervi 

módosítási eljárás megindításáról dönt. 

 

Juhászné Árpási Irma: Egy önálló képviselői indítvánnyal szeretnék a képviselő-testület fele élni. 

Mindenki előtt ismeretes, hogy az „Élhető faluközpont” pályázatunk elindult. Sajnos az anyagi 

források végett a pályázat nem tette lehetővé, hogy az út jobb oldalán lévő járdát is felújítsuk, a 

közműveket pedig a földbe rakjuk. Ezért azzal a képviselői indítvánnyal élek, hogy az óvodánál új 

támfal épül, ott új burkolat készül, viszont az óvoda és az Ildi fagyizó között a rossz, összetöredezett 

járda maradna meg, ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy járuljon hozzá, hogy ugyanolyan 

térkővel megtörténjék ennek a járdaszakasznak a burkolása, amelyre kérem a tisztelt képviselő-

testületet, hogy 600.000 Ft-ot biztosítson a tartalék terhére. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 fő tartózkodásával az alábbi 

határozatot hozza. 
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25/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata a Liszt Ferenc utca jobb oldali járdájának 200 

méter hosszan történő felújításához (2802-2813 hrsz. ingatlanok között) 600 000 

forint előirányzatot biztosít, amelyből a szükséges színes térburkoló anyag, szegély és 

murva kerül megvásárlásra. 

 

Juhászné Árpási Irma: Elhangzott még a TFB ülésén a fagyizó megvásárlása, hogy hatalmazzon fel 

bennünket arra, hogy a 2817/4-es ingatlanra értékbecslést készíttessünk, és felajánljuk a vásárlásunkat 

a tulajdonosnak. Aki ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

26/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata felhatalmazza Juhászné Árpási Irma 

polgármestert, hogy a győrújbaráti 2817/4 hrsz. ingatlanról hivatalos értékbecslést 

készíttessen, valamint az ingatlan megvásárlása érdekében egyeztetéseket 

kezdeményezzen a tulajdonossal. 

 

4.2. Pusztafalusi ravatalozójának felújítása 

 

Juhászné Árpási Irma: Egy örömteli hírt szeretnék mindenkivel megosztani. Nálam járt egy 

külföldön élő győrújbaráti hölgy, aki méltatlannak találja a pusztafalusi ravatalozó épületét, s arra 

kérte az önkormányzatot, hogy az ő anyagi segítségével és a mi anyagi segítségünkkel közösen 

építsünk egy új ravatalozót, amelyhez 5 millió Ft-ot ajánlott fel, s ezt az 5 millió Ft-ot ajánlott fel, s ezt 

az 5 millió Ft-ot, amennyiben a tervek és az építési engedély rendelkezésre áll, akkor az önkormányzat 

számlájára ezt átutalja. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy kérek mindenkit, hogy a nemes 

felajánláshoz ha tud, akkor csatlakozzon, a képviselő-testület felé pedig az a javaslatunk, hogy 

hatalmazza fel a képviselő-testület a polgármestert, hogy építész tervezőkkel, elsősorban 

győrújbarátiakkal, kezdje meg a tárgyalást, és készíttessünk olyan terveket, amelyek kidolgozottak, 

látványtervvel rendelkeznek, s ezek kerüljenek majd a Településfejlesztési Bizottság elé. Aki ezzel 

egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

27/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata tisztelettel köszönetét fejezi ki az előzetesen 

felajánlott 5 millió forintos támogatásért, amely a Pusztafalusi Temető 

ravatalozójának felújítására szolgál. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert, hogy építész-tervezőktől, elsősorban győrújbaráti érintettséggel 

rendelkező tervezőktől előzetes terveket kérjen be egy új ravatalozó építéséhez, 

amelyekből később az önkormányzat egy tervet kompletten kidolgoztat és megvásárol. 

 

4.3. Promo-Med Kft-ben egy újabb orvos alkalmazása 

 

Dr. Tarjányi Tamás: Alpolgármester úr egy indítvánnyal fordult a képviselő-testület felé, amelyben 

ahhoz kéri a képviselő-testület hozzájárulását, hogy a Promo-Med Kft-ben dr. Németh Balázs 

szakorvos jelöltet alkalmazza. Ehhez a képviselő-testületi hozzájáruláshoz a Megyei 

Egészségbiztosítási Pénztárnak van szüksége, akivel a háziorvosi körzetet ellátó orvos szintén 

szerződésben áll, valamint az önkormányzattal, így ennek a hármas viszonynak a módosításához kell a 

képviselő-testület hozzájárulása.  

 

Juhászné Árpási Irma: Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy a kérelmet fogadja el a jegyző úr 

által előterjesztettek szerint. Aki ezzel így egyetért, kérem kézfeltartással jelezze.  
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 

 

28/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul  

Dr. Palla Roland háziorvos körzetében egy újabb orvos foglalkoztatásához. 

 

4.4. Telekadó bevezetése 

 

Dr. Tarjányi Tamás: Kiosztottam még az ülés előtt egy rendelet javaslatot, amit megfontolásra 

javaslok. 2010 őszén a képviselő-testület elhatározta a telekadó bevezetését, amit aztán 2010 

decemberében elég nagy gyorsasággal el is fogadtunk, és január 1-jétől készültünk ennek az 

alkalmazására. Ahogy ebben a kiegészítő javaslatban leírtam, megkértünk minden szükséges adatot, 

információt az ingatlanügyi hatóságtól, a földhivataltól, ami 21-én érkezett meg, ennek alapján 

kezdtük a határozatok feldolgozását. Olyan tapasztalat szűrődött le számunkra, ami részben ellentétes 

azzal a szándékkal, amire a telekadót a tisztelt képviselő-testület bevezette, én csak erre a méltánytalan 

helyzetre próbálnám felhívni a képviselők figyelmét. Azt gondolom, hogy egy olyan rendeleti kérdés, 

amit át kellene beszélnünk. Megkaptuk durván 2000 db belterületi ingatlannak az adatait a 

földhivataltól, amelyek telekadó hatálya alá tartoznak. Ebből elkezdtük leválogatni, amelyek 

mentességet élveznek, illetőleg készítettük a bevalláshoz szükséges nyomtatványokat. Feltűnő volt, 

hogy a telkek egy része olyan kicsi, egy viszonylag kis telekkörrel állunk szemben, amely a néhány 

m2-től a néhány tucat m2-ig terjed, és ekkor vettük alaposabb vizsgálat alá, hogy hol is helyezkednek 

el. Elkezdtünk utánajárni, hogy hogyan alakulhattak ki ezek a telkek. A földosztás kapcsán olyan szíj 

parcellák, illetve töredék telkek alakultak ki, amelyek a telekadó jelenlegi szabályozása alapján 

telekadó hatálya alá tartoznak. Visszagondolva, a testület szándéka nem az volt, hogy valamennyi, 

bármilyen minősítésű belterületi telket adóztassunk, hanem konkrétan a szándék a belterületi építési 

telkek irányába mozdult el, illetőleg az olyan telkek irányába, amelyek azért valamilyen jelentős 

vagyoni értéket hordoznak magukban. Az előterjesztett módosítási javaslat ezeknek a néhány tucat 

m2-es maradvány, szórvány és csík telkeknek az adómentessé tételével egy olyan helyzetet orvosolna, 

amelyet magunk sem láttunk előre, hiszen ez csak a kigyűjtés során vált nyilvánvalóvá. Azt gondolom, 

hogy ezek értéktelenek, önállóan forgalomképtelenek, és nem képviselnek vagyoni jogot, és 

visszagondolva a testület által megfogalmazott elvárásra, a telekadóval az volt a célunk, hogy a 

forgalomképes vagyoni értéket képviselő telkeket adóztassuk. Ezek a telkek azt gondolom, hogy nem 

ez alá tartoznak, így viszont telekadó kötelesek lennének, ezért egy újabb kiegészítést tennék. A 

település beépítésre nem szánt területén található belterületi ingatlanokat mentesítené ez. Konkrétan 

azt jelentené, amely ma már nem jöhetne létre, illetőleg nem ilyen nagyságban, hogy vannak telkek, 

amelyek belterületiek, de jelen rendezési terv szerint nem beépíthetőek, tulajdonképpen csak 

mezőgazdasági művelésben tarthatóak, tehát tulajdonképpen nem a telekadó célja alá tartoznak. 

Illetőleg ezek a kicsi szíj, illetőleg egyéb fizikai korlátok miatt nem beépíthető telkek az építésügyi 

hatóság igazolása alapján szintén a telekadó alól kapják meg ezt a mentességet, hiszen az adó nem 

fogja elérni azt a célját, amit a testület kitűzött, jelentős bevétel sem származik ebből, viszont azt 

gondolom, hogy az érintett tulajdonosok és a lakosok érdekeit, illetőleg a helyzetét nehezebbé teszi, és 

tulajdonképpen egy fölösleges tehertől szabadítanánk meg magunkat. Ezek belterületi földek, 

besorolásuk szerint külterületieknek kéne lenni, de korábban belterületből maradtak itt. Azt gondolom, 

hogy ez egy méltányolható és olyan módosítás, ami most az adó határozatok és a bevallások 

elkészítésének a pillanatában még megtehető, hiszen könnyítené. Az adórendeletet bármikor lehet 

szigorítani, csak az év fordulójával.  

Juhászné Árpási Irma: Van-e valakinek véleménye, javaslata? Amennyiben nincs, akkor kérem, 

hogy az előterjesztés szerint fogadja el ezt a kiegészítést a telekadóhoz. Aki ezzel egyetért, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi rendeletet alkotja meg:  
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6/2011. (III. 09.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

A helyi adó módosításáról szóló 1/2011(II.16.) önkormányzati rendeletét 

az alábbiakkal egészíti ki: 

„Mentes a telekadó megfizetése alól az a telek, amely a település beépítésre nem szánt 

területén található, illetve beépítésre szánt területén található, de a bevallás alapján az 

adóhatóság megkeresésére az építésügyi hatóság igazolja, hogy a telek az építési 

szabályoknak megfelelő kialakítás után sem beépíthető.” 

 

4.5. Dr. Palla Roland felajánlása 

 

Dr. Palla Roland: Szeretnék felajánlást tenni az önkormányzat és hivatal számára, hiszen foglalkozás-

egészségi orvosként tevékenykedem a településen, és én vagyok az óvoda és egyéb intézményeknek a 

foglalkozás-egészségi orvosa. Tervem szerint térítésmentesen vállalnám a következő három évben a 

foglalkozás-egészségügyi ellátást a településen az intézményeknek az ÁMK-nak, hivatalnak, 

intézményeknek. Annyit kérnék a testülettől, hogy az erre fordított összeget (100 fővel számítva kb 

1,3 millió Ft) járda építésre fordítsuk. Másrészt pedig szeretném tájékoztatni az önkormányzatot, hogy 

az ÁNTSZ év eleje óta fenyegető levelekkel bombáz minden egészségügyi intézményt itt a területen, 

hogy munkavédelmi ellenőrzést fog tartani az egészségügyi intézményekben. Nálunk van 

munkavédelmi technikus, az asszisztensnőm elvégezte ezt a tanfolyamot, tehát a mi rendelőnknél 

munkavédelmi szempontból nagyjából rend van, viszont szakirányú végzettségű munkavédelmi 

technikai jegyzőkönyveknek is kellene készülnie, ezt a tulajdonosnak kell elkészíteni. Érintésvédelmi 

és tűzvédelmi besorolásról kell nekem papír, hogy pontosan milyen érintésvédelmi, tűzvédelmi 

besorolásba esnek a rendelők. A munkavédelmi részét tudjuk vállalni, javaslom győrújbaráti 

munkavédelmi technikusoknak a felkérését, konkrétan 3-4-et is tudok, akik ezzel foglalkoznak. Ezt a 

közeljövőben mindenképpen el kéne végezni, mert nem szeretnék ellenőrzés miatt sok pénzt fizetni. 

Juhászné Árpási Irma: Tehát doktor úr felajánlotta, hogy ingyen elvégzi Győrújbarát 

Önkormányzata dolgozóinak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát, és kéri, hogy ezt az 1,3 millió Ft-

ot a járda építésére fordítsuk minden évben, és ezt az elkövetkezendő három évben, 2012-től. Aki 

ezzel egyetért, kérem kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodása 

mellett az alábbi határozatot hozza. 

 

29/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja dr. Palla 

Roland háziorvos felajánlását, mely szerint ingyen elvégzi Győrújbarát 

Önkormányzata dolgozóinak a foglalkozás-egészségügyi vizsgálatát. Kéri az ennek 

során megmaradó 1,3 millió Ft-nak a településen járda építésére való fordítását az 

elkövetkezendő három évben, 2012-től 

 

Juhászné Árpási Irma: A munkavédelmi ellenőrzés testületi döntést nem igényel, de köszönjük a 

jelzést.  

 

4.6 Rácz György képviselő felajánlása 

 

Rácz György: Szeretném a képviselő-testületet megkérni arra, hogy a képviselői keretemből a csángó 

gyerekek magyarországi táboroztatására 100.000 Ft-ot felajánlanék.  

Juhászné Árpási Irma: Tájékoztatom a képviselő-testület tagjait, hogy amikor felajánlást tesznek, azt 

számszerűen kell majd megtenni.  

Kérem a tisztelt képviselő-testületet, hogy fogadja el Rácz György felajánlását, 100.000 Ft-ot a csángó 

gyerekek magyarországi táboroztatására. Aki ezzel egyetért, kézfeltartással jelezze.  

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az 

alábbi határozatot hozza. 
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30/2011. (III. 08.) Kt. határozat 

  Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

  Elfogadja Rácz György képviselő felajánlását, mely szerint képviselői 

  Keretéből 100.000,- Ft-tal támogatja a csángó gyerekek magyarországi táborozását. 

 

Pammer Ernő: Szintén csatlakoznék a felajánláshoz, de jelen pillanatban összeget nem szeretnék 

mondani, mert szeretném pontosítani, hogy mennyi pénzre van szükség egyáltalán. Több célpont van, 

ahova szeretnék felajánlást tenni, ezért szeretnék még pontosítani az összegről.  

 

Rácz György: A Zrínyi utca végén lévő új telkekről beszéltünk már jegyző úrral, ha a közterület-

felügyelő kimenne és megnézné, mert egyre több a szemét. 

Dr. Tarjányi Tamás: Voltunk kint, feltöltés is volt, bírságoltunk is, ezzel napi szinten foglalkozunk. 

Fokozottan figyelemmel tartjuk azt a részt. 

Juhászné Árpási Irma: Szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet, hogy a következő testületi ülés 

április 12-én lesz. Mindenkit szeretettel és tisztelettel várunk a március 21-i véradásra 15-19 óráig az 

iskolában. Nagy tisztelettel szeretnék megkérni mindenkit, hogy akinek egészsége engedi, jöjjön el. 

Hallottuk a médiában, hogy gondok vannak, a vörösiszappal ért településeken nem adhatnak vért, 

illetve ahol a belvíz is komoly problémát jelent, azokon a területeken sem. Megkeressük egy kis 

levéllel a 20-40 év közöttieket, akik közel 2000-en vannak itt Győrújbaráton. Ha nekik csak egy kis 

százaléka segítene, már az is hatalmas dolog lenne. Kisbajcson, egy rendkívüli kicsi településen 150-

en adtak vért. Győrújbaráton, a közel 6000 fős településen az előző véradáson 106 fő vett részt. 

Szeretném, ha legalább ezt a kicsi kis települést túlszárnyalnánk. 

Magassy Gergely: A Győrújbaráti Diáksport Egyesület nevében kértem szót. Először is nagyon 

szépen köszönjük a támogatást, amit az egyesület működésére nyújtottak, biztosíthatjuk önöket, hogy 

jó gazda módján fogunk a megítélt pénzzel bánni. Céljainknak és feladatainknak igyekszünk 

maximálisan eleget tenni. Ennek az egyik megjelenési formája, hogy Győr és kistérségében 

kuriózumként 3 éve egy bajnokságot indítottunk akkor még csak alsó tagozatosoknak, és ez szépen 

folyamatosan kinőtte magát. Március 12-én, szombaton a felső tagozatos lányoknak a záró fordulója 

lesz Győrújbaráton a sportcsarnokban. Erre a rendezvényre és eredményhirdetésre sok szeretettel 

hívom önöket. 

 

Juhászné Árpási Irma: Köszönjük szépen. Amennyiben több kérdés, vélemény, javaslat nincsen, az 

ülést bezárom. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 20.00 órakor bezárja. 

 

 

Juhászné Árpási Irma 

polgármester 
dr. Tarjányi Tamás 

jegyző 

 

 

Árvai István 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Dr. Palla Roland 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


