
 1 

 
 

JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. ÁPRILIS 09-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. április 09-én 14.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 6 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, Dr. Palla Roland alpolgármester, Dr. Márai István képviselő és 
Zólyomi Péter képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja Árvai István és Dr. Bálló Ferenc képviselőket. Kéri a javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Árvai István és Dr. Bálló Ferenc képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 

  
1./ Tájékoztató a 2013. március 15-i, rendkívüli időjárás okozta eseményekről 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

2./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztései 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

 
3./ Pénzügyi Bizottság előterjesztései 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 



 2 

Zárt ülés: 
 
1./ Döntés Győrújbarát község területén elvégzendő fűnyírási munkák 

ellátására vonatkozó megbízásról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egy napirendi pontban zárt ülést szükséges 
tartani, valamint egy pót napirendi pont felvételét javasolja, amely tájékoztatás lenne 
a nagy esőzések és hóolvadás következtében kialakult helyzetről. 
 
Polgármester kéri a képviselő-testületet a zárt ülés napirendjének és a pót napirendi 
pontnak az elfogadására. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a pót napirendi pont felvételét és a zárt ülés 
napirendjét. 
 
Polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ Tájékoztató a 2013. március 15-i, rendkívüli időjárás okozta eseményekről 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
2./Tájékoztatás a nagy esőzések és hóolvadás következtében kialakult 

helyzetről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
3./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztései 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

 
4./ Pénzügyi Bizottság előterjesztései 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendek előtti beszámolók anyagát a 
képviselő-testület tagjai írásban megkapták. Megkérdezi, hogy van-e azzal 
kapcsolatban kérdés, hozzászólás.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület a napirendek előtti a/ b/ és c/ pontok beszámolóit tudomásul 
veszi. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1./ Tájékoztató a 2013. március 15-i, rendkívüli időjárás okozta eseményekről 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztésben leírtakat szeretném 
kiegészíteni néhány gondolattal. 2013. március 15-én a saját felelősségünkre 
nyitottuk meg a Művelődési Otthon és Faluházat a rendkívüli időjárásban, szükség 
esetén a Civilházat és a Sportcsarnokot is megnyitottuk volna. Ki szeretném emelni, 
hogy Győrújbaráton él egy öt nyelven beszélő állampolgárunk, aki nagyon sokat 
tudott segíteni a bajba jutottak eligazításában. Szívszorító élményben volt részünk, 
amikor a vajdasági autóbusz 55 utasával megérkezett a Művelődési Otthonba, 
köztük 20 kisgyermekkel, akik akkor már 22 órája az autóbuszon ültek. Hasonló 
élmény volt az ukrán család megérkezése is, akik két kicsi gyermekükkel kerültek az 
autópályán bajba, őket a Bagó család fogadta be éjszakára. Köszönöm mindenkinek, 
aki ebben a munkában részt vett bármilyen módon. Köszönöm kollégáimnak, akik 
egy emberként álltak mellénk. Kérem a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót 
tájékoztató jelleggel fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a tájékoztatást tudomásul veszi. 
 

2./Tájékoztatás a nagy esőzések és hóolvadás következtében kialakult 
helyzetről 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga az ülés előtt kiosztásra került a képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Lassú ütemben, de elindult az esővíz elfolyása 
a településen, a nagy befogadók mindenütt áradnak. Helyszíni bejárást követően 
megállapításra kerültek a kritikus pontok, ahol mielőbbi beavatkozásra van szükség, 
ezt tartalmazza az előterjesztés is. Szükség van egy bizonyos pénzösszeg 
elkülönítésére, hiszen katasztrófavédelmi feladatokra jelenleg nem szerepel összeg a 
költségvetésben. Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és javasolja a 
képviselő-testületnek 2,5 millió Ft elkülönítését katasztrófavédelmi célokra. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

42/2013.(IV.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében 2,5 millió Ft-ot különít el az 
általános tartalék terhére, katasztrófavédelmi elhárítási feladatokra 
megcímkézetten. 

  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Határidő: azonnal 
 
 

3./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztései 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

 
3.1. Győrújbarát, 2530 hrsz ingatlan ügye 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A kérelmező a kérelméhez a szakértői 
véleményt becsatolta, eszerint „az épület élet- és balesetveszélyes állapotban van”. A 
tulajdonosoknak anyagi fedezete nincs az épület rendbehozatalára, ezért kérik a 
helyi védettség törlését az épületről. A Település-fejlesztési Bizottság tárgyalta a 
kérelmet, és javasolja a képviselő-testületnek a védelem törlését. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban megküldött határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

43/2013.(IV.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győrújbarát 2530 hrsz ingatlanon található épület rossz műszaki 
állapotára való tekintettel felkéri a Polgármesteri Hivatalt, hogy 
módosítsa a HÉSZ idevonatkozó 22 § (7) bekezdését azzal, hogy a 
Lakóház elnevezésű Győrújbarát, Komlóvölgy u. 31-ben (hrsz.: 2530) 
lévő épület kikerüljön a helyi egyedi védelem alatt álló épületek 
közül. 
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3.2. Baráti Center Kft kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Járdát szeretnének építeni teljesen saját 
költségen, ehhez kérik a képviselő-testület engedélyét. A kérelemben foglaltak 
támogatását javasolja a Település-fejlesztési Bizottság a képviselő-testület számára. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban megküldött határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

44/2013.(IV.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Településfejlesztési 
Bizottsága hozzájárul a Győrújbarát, Veres Péter és Liszt Ferenc utca 
kereszteződésénél található közterületen a kb. 7,70 négyzetméteres 
járda szakasz kialakításához a következő kikötésekkel: 
 
A kérelmező Klauz Péternek az új járdát az Önkormányzat által előírt 
műszaki tartalommal úgy szükséges kialakítania, hogy az színben, 
típusban, formában és kialakításban illeszkedjen a már meglévő 
járdához, valamint a kérelmező nyilatkozik, hogy a közterületen 
építendő járdát a saját költségén elkészíti és a műszaki állapotát 
fenntartja, illetve a későbbiekben az Győrújbarát Község 
Önkormányzat felé semmilyen jellegű anyagi követelést nem 
támaszt. 

 
 
3.3. Győrújbarát 4125, 4126 és 4136 hrsz ingatlan – védett hegygerinc – ügye 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Többször tárgyalta a képviselő-testület a 
beadványt, határozatot is hozott róla, azonban rendelet-módosításban szükséges a 
döntést meghozni. A Település-fejlesztési Bizottság egyhangúlag támogatja az 
előterjesztett határozati javaslatot. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban megküldöttek szerint a rendelet- 
módosítás elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendelet-módosítást fogadja el: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
5/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló  
8/2005. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3.4. Győrújbarát, 4435/2 hrsz ingatlan rendezési tervi kérdése 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Szintén többször tárgyalta már a képviselő-
testület és döntés is született, azonban ez esetben is rendelet-módosításra van 
szükség, ezért került ismét a képviselő-testület elé. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban megküldöttek szerint a rendelet-
módosítás elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendelet-módosítást fogadja el: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
6/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló  
8/2005. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3.5. Győrújbarát, Templomsor u. 7. építési határvonal korrekciója 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Szintén többször tárgyalta már a képviselő-
testület és döntés is született, azonban ez esetben is rendelet-módosításra van 
szükség, ezért került ismét a képviselő-testület elé. 



 7 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban megküldöttek szerint a rendelet-
módosítás elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi rendelet-módosítást fogadja el: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
7/2013.(IV.10.) önkormányzati rendelete 

Győrújbarát szabályozási terv és helyi építési szabályzatról szóló  
8/2005. (VI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
3.6. Labdarúgó Egyesület pályázata öltöző bővítésére és felújítására 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a képviselők részére a 
meghívóval együtt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mintegy másfél évvel ezelőtt készült el egy 
pályázat keretén belül az öltöző bővítésének a terve, amely beadásra is került, de 
akkor nem nyert a pályázat. Most ismét van lehetőség pályázaton indulni, de ez 
esetben az egyesületnek van lehetősége a pályázat benyújtására. Az előterjesztést a 
Település-fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, mindkét 
bizottság egyetértett azzal, hogy szükség van a Labdarúgó Egyesület öltözőjének 
bővítésére. A Pénzügyi Bizottság azt a határozati javaslatot terjeszti a képviselő-
testület elé, hogy javasolja a pályázat benyújtását az Egyesületnek, az Önkormányzat 
a pályázat önrészét biztosítja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri Pénzügyi Bizottság határozati javaslatának 
elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

45/2013.(IV.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete 
támogatja a Győrújbarát Sport Egyesület ki/EM-2260/2013 számú 
MLSZ országos sporttelep felújítási program pályázatát. A pályázat 
megvalósítása a 2013/2014-es évad. A pályázati önrészt, 2.999.123 Ft-ot 
az Önkormányzat biztosítja az általános tartalék terhére. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2014. március 30. 
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3.7. Győrújbarát, 3676 hrsz rendezési tervi módosítási kérelem 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a Település-fejlesztési 
Bizottság tárgyalta, és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban kiosztott határozati javaslat 
elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

46/2013.(IV.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Településfejlesztési 
Bizottsága hozzájárul, hogy a Győrújbarát 3676 /1 helyrajzi számú 
ingatlan zártkert (Mk) művelési ágból kivett beépítetlen terület (Lf) 
besorolást kapjon a terület. 
A kérelmezőnek a feladata az átminősítéshez szükséges szakhatósági 
állásfoglalások beszerzése, illetve a rendezési tervel kapcsolatos 
minden jellegű eljárási,szakhatósági díjak és költségek viselése. 

 
 
3.8. Tájékoztatás közösségi közlekedés tárgyában 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatom a tisztelt képviselő-testületet, 
hogy a Település-fejlesztési Bizottság tájékoztatót hallgatott meg Takács Attila külsős 
bizottsági tag részéről a közösségi közlekedés jelen helyzetéről. A bizottság 
megköszönte a tájékoztatást és egyhangúlag elfogadta azt. 
 

 
4./ Pénzügyi Bizottság előterjesztései 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság előterjesztései közül kettő 
(Tájékoztatás a nagy esőzések és hóolvadás következtében kialakult helyzetről, 
valamint a  Labdarúgó Egyesület pályázata öltöző bővítésére és felújítására) már 
szerepelt a napirendek között, hiszen a Település-fejlesztési Bizottságnak is 
előterjesztései voltak ezek, a harmadik előterjesztés pedig zárt ülésen kerül 
megtárgyalásra. 
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Napirendek utáni felszólalások: 
 
Rácz György képviselő: A képviselői keretemből szeretném felajánlani a 
következőket: 

- 50.000 Ft-ot a Megyei Szépíró Verseny lebonyolítására, 
- 110.000 Ft-ot a Pedagógiai Szakszolgálat útiköltségeire, 
- 40.000 Ft-ot a rendőrnapi jutalmazásra, 
- 60.000 Ft-ot a győrújbaráti gyerekek nyári táborozására, 
- 30.000 Ft-ot a 8. osztályosok ballagására. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselői keretemből fel kívánom ajánlani a 
következőket: 

- 80.000 Ft-ot faluszépítésre, 
- 40.000 Ft-ot a rendőrnapi jutalmazásra. 

 
Árvai István képviselő: A képviselői keretemből felajánlanék: 

- 80.000 Ft-ot faluszépítésre, 
- 40.000 Ft-ot a rendőrnapi jutalmazásra. 

 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A képviselői keretemből a következőkre kívánok 
felajánlást tenni: 

- 200.000 Ft-ot a Csobolyó Néptáncegyüttes részére, 
- 100.000 Ft-ot az Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére. 

 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A képviselői keretemből fel szeretném ajánlani: 

- 50.000 Ft-ot Kószás Kriszta sport tevékenységére, 
- 80.000 Ft-ot faluszépítésre, 
- 50.000 Ft-ot a Polgárőrség részére. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 14 óra 20 
perckor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Árvai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Dr. Bálló Ferenc 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


