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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. SZEPTEMBER 10-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. szeptember 10-én 14:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, Dr. Márai István képviselő jelezte, hogy nem tud az ülésen részt 
venni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Árvai István és Zólyomi Péter 
képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Árvai István és Zólyomi Péter képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Tájékoztató a 2013. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

3./ Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

4./ Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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5./ Az Önkormányzati működőképességet szolgáló támogatás benyújtásáról szóló 

döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6./ Győrújbaráti Pincekultúra Közhasznú Egyesület kérelme ügyében döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javaslom pót napirendi pontként felvenni a 
Bursa Hungarica pályázathoz való csatlakozás megtárgyalását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja pót napirendi pontként a Csatlakozás a Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz című napirendi pont 
megtárgyalását 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javaslom további pót napirendi pontként 
felvenni Győrújbarát település településrendezési terv módosítása Zrínyi utcától ÉK-
re fekvő területen című napirendi pontot. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja pót napirendi pontként Győrújbarát település 
településrendezési terv módosítása Zrínyi utcától ÉK-re fekvő területen című 
napirendi pont megtárgyalását. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javaslom további pót napirendi pontként 
felvenni Győrújbarát település településrendezési terv módosítása Felső-Erzsébet köz 
3676/1 hrsz című napirendi pontot. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja pót napirendi pontként Győrújbarát település 
településrendezési terv módosítása Felső-Erzsébet köz 3676/1 hrsz című napirendi 
pont megtárgyalását. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester kéri pót napirendi pontként felvenni az Egyebek 
című napirendi pontot. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja az Egyebek című napirendi pont pót napirendi pontként 
történő felvételét. 
 
Polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat a fenti pót 
napirendi pontokkal együtt fogadja el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok a fenti döntés után: 
 
1./ Tájékoztató a 2013. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

3./ Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

4./ Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

5./ Az Önkormányzati működőképességet szolgáló támogatás benyújtásáról szóló 
döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6./ Győrújbaráti Pincekultúra Közhasznú Egyesület kérelme ügyében döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

9./ Győrújbarát település településrendezési terv módosítása Zrínyi utcától ÉK-re 
fekvő területen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

10./ Győrújbarát település településrendezési terv módosítása Felső-Erzsébet köz 
3676/1 hrsz 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

11./ Egyebek 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztató a 2013. I. félévben engedélyezett központi pótelőirányzatokról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztés anyagát a képviselő-testület 
tagjai írásban megkapták, a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az előterjesztés 
szerint elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Megkérdezném, hogy a 2013. évi bérkompenzáció 
9 millió Ft-os összegét az önkormányzat mire kapta. 
 
Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó: A bérkompenzáció összegét a 
Belügyminisztériumi rendelet határozza meg, minden hónapban tartalmazza a 
foglalkoztatottak bérét. A rendelet melléklete szerinti összeget kapják meg az itteni 
foglalkoztatottak. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

79/2013.(IX.10.) Kt határozat 
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az 

önkormányzat részére biztosított pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az 
önkormányzat 2013. évi költségvetésében a  

 bevételi főösszeget és azon belül 
  központosított támogatás előirányzat  453 E Ft összeggel, 

egyéb központi támogatás előirányzat       9.525 E Ft összeggel, 
szerkezetátalakítási tartalék előirányzatát  767 E Ft összeggel, 

 a kiadási főösszeget és azon belül a 
  személyi juttatások előirányzat   2037 E Ft összeggel, 
  munkaadót terhelő járulékok előirányzat  550 E Ft összeggel, 
  dologi kiadások előirányzat    1220 E Ft összeggel, 

hosszú lejáratú hiteltörlesztés előirányzat 6.938 E Ft összeggel 
módosítja. 

2. A képviselő–testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal, hogy a 
határozatnak megfelelően a 2013. évi költségvetési rendelet módosításáról 
gondoskodjon. 
Határidő: a 2013. évi költségvetés I. félévi módosítása 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
2./ 2013. évi költségvetési rendelet módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az 
előterjesztett határozati javaslatot és rendeletet megalkotását egyhangúlag 
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az 
előterjesztésnek megfelelően alkossa meg rendeletét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
16/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2013. évi költségvetését megállapító 2/2013.(II.27.) 
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
3./ Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzat 2013. I. félévi gazdálkodásáról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a képviselő-testület tagjai 
megkapták, a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag elfogadásra javasolja. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Megkérdezném, hogy a telekadónál a hiány abból 
adódik, hogy nem fizetik be az állampolgárok, vagy abból, hogy mentességet 
szereznek az adófizetési kötelezettségük alól. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Sokan váltották ki az őstermelői igazolványt, 
több telek esetében pedig fellebbezéssel éltek, ami nagy kiesést jelent. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Ellenőrzi-e az őstermelői tevékenységet a hivatal? 
A falu közepén lévő almásban például térdig ér a gaz. Fontos lenne odafigyelni 
ezekre. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A falugazdász hatáskörébe tartozik ennek ellenőrzése, ő ezt  
folyamatosan meg is teszi. Valamint egy másodfokú eljárás van folyamatban, mint 
polgármester asszony is elmondta, ezt most hosszabbítottak meg 30 napra, tehát 
ebben az évben nem is biztos, hogy ezzel az összeggel számolhatunk. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 
 

80/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. első félévi gazdálkodásról szóló tájékoztatót 
megtárgyalta és jóváhagyta. 

 
4./ Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mindenki előtt ismert, hogy a bizottság elnöke 
lemondott az elnökségről és a bizottsági tagságáról is. A bizottság tagjává a 
képviselő-testület Dr. Márai István képviselőt megválasztotta, az elnöki tisztségre 
Zólyomi Pétert javaslom. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Személyes érintettségét jelenti be, a szavazásban nem vesz 
részt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 3 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül (1 fő nem szavazott) az alábbi határozatot hozza: 
 

81/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem 
fogadja el Zólyomi Péter képviselőt a Pénzügyi Bizottság elnökévé. 

 
5./ Az Önkormányzati működőképességet szolgáló támogatás benyújtásáról szóló 

döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egy pályázati lehetőség benyújtásáról van szó a 
Belügyminisztérium felé. Mivel településünk 5000 lélekszám feletti lakosságszámú 
település, és az iskola fenntartása az Önkormányzat feladata, javasoljuk az iskola 
működtetésére a tavalyi évben fordított 42 millió Ft összegre ezen pályázat 
benyújtását. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és elfogadásra 
javasolja a képviselő-testületnek. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

82/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei 
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok 
működőképessége megőrzését szolgáló 2013. évi kiegészítő 
támogatásáról szóló 39/2013. (VII.31.) BM rendelet szerint 42 millió Ft 
támogatást igényel az iskola működtetésével kapcsolatos költségek 
finanszírozására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 

 
6./ Győrújbaráti Pincekultúra Közhasznú Egyesület kérelme ügyében döntés 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, és azt az álláspontot fogalmazta meg, hogy az Önkormányzat jelenleg 
semmilyen támogatást nem tud nyújtani. Azonban - tekintettel arra, hogy az 
Egyesület jelentős munkálatokat végez önkormányzati területen – mivel a 
Pincekultúra Egyesület lehetőséget kapott arra, hogy a burkolat elkészítéséhez 
szükséges anyag árát 2014. március 31-ig fizesse ki, a Pénzügyi Bizottság javasolja, 
hogy 2014. évi költségvetésében az utak felújításából nyújtson támogatást 
Győrújbarát Község Önkormányzata a Pincekultúra Egyesület ezen útépítésére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság által tett határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

83/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 
a Győrújbaráti Pincekultúra Közhasznú Egyesületet a Szűk Horgasban 
található pincesor előtti terület burkolattal történő ellátásához igényelt 
991.150 Ft + Áfa összeggel a 2014. évi költségvetése terhére. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: pénzügyi teljesítésre 2014. március 31. 
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7./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A törvény értelmében a szolgáltatóknak 
változtatniuk kell alapító okiratukon. Ahhoz, hogy ezt meg tudják tenni, a társulás 
valamennyi településének ugyanazon határozati javaslatot kell elfogadnia, amely 
kiküldésre került a képviselő-testület tagjai részére. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

84/2013.(IX.10.) Kt határozat 
1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr 

Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító 
Okiratának módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint 
elfogadja. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 
2. Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete felkéri a 

polgármestert, hogy az Alapító Okirat módosításának elfogadásáról a Győr 
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulást a határozat 
megküldésével értesítse. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2013. szeptember 30. 
 

8./ Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület a 2013. évi 
költségvetésében 2.200.000 Ft összeget különített el erre a célra a korábbi évekhez 
hasonlóan. A 2014. évi költségvetésben is ekkora összegre lenne szükség. A Pénzügyi 
Bizottság elfogadásra javasolja ezen előterjesztést. 
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Rácz György képviselő: Elegendő volt-e ez az összeg a kérelmek támogatására? 
Mert ha nem, akkor emeljünk az összegen. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Igen, elég volt ez az összeg. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Pénzügyi Bizottság által tett határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

85/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
csatlakozni kíván a felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási 
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa 
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi 
fordulójához, 2.200.000.- Ft azaz Kettőmillió-kettőszázezer forint 
összeggel, a 2014. évi költségvetés terhére 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  
Határidő: értelemszerűen 

 
9./ Győrújbarát település településrendezési terv módosítása, Felső-Erzsébet köz 
3676/1 hrsz 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A véleményezési szakasz lezárult, a 
hatóságoktól a vélemények bekérése megtörtént. A képviselő-testületnek határozattal 
a véleményezési szakaszt lezártnak kell tekintenie.  
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: A Felső-Erzsébet utcában nincs hótolás. Az utcák 
olyan elágazóak, hogy nem lehet megtalálni a lakcímeket. Több tucat család él itt, 
probléma esetén nem lehet elérni az embereket. Rendezni kellene az utcát 
esetlegesen új utcanevek bevezetésével, út kiszélesítésével, út menti növényzet 
rendbetételével. Véleményem szerint ez a kérdés sarokpont most, a Település-
fejlesztési Bizottságnak napirendre kellene tűznie az ügyet. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

86/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 
rendezési tervmódosítás véleményezési szakaszában beérkezett 
véleményeket. A Képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak 
tekinti. 

 
10./ Győrújbarát település Településrendezési terv módosítása Zrínyi utcától ÉK-re 
fekvő területen 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Több alkalommal foglalkozott a képviselő-
testület a Zrínyi utcának ezen részével. Jelen szakaszban az írásban megküldött 
határozati javaslatnak az elfogadására és rendelet alkotására van szükség. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Az állami főépítész egy jogszabályra hivatkozik, 
azzal visszaminősít területeket. Volt már ilyenre példa, félő, hogy kártalanítási igényt 
von majd maga után. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A rendezési terv elfogadásától számítva 7 év 
eltelt, ezért kártérítési kötelezettséggel nem kell számolnia az Önkormányzatnak. Ha 
7 évig nem történt semmi, akkor visszaminősíthet az Önkormányzat. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Nem értem, hogy a Szalonna-domb hogy kerül ehhez a 
napirendi ponthoz. Többször kifejtettem már azt a véleményemet, hogy nem lenne 
szabad belterületi telkekké átminősíteni telkeket, hiszen rengeteg eladatlan telek van 
a településen. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egy éve döntött a testület ezen terület 
belterületbe vonásáról, ez már végső szavazás az ügyben. A Szalonna-dombot 
belterületbe vonásra alkalmasnak tartotta a rendezési terv ezelőtt hét évvel, azonban 
ott nem történt azóta semmi, ilyenkor lehetőség van a területek visszaminősítésére, 
miután a kártérítési kötelezettség elmúlt. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A Zrínyi utca vonatkozásában támogatom az 
előterjesztést, ez tartalék építési övezet volt eddig is. Nem értem, hogy a Szalonna-
domb hogyan kerül ide, tematikailag nem ide valónak gondolom. Ezt véleményem 
szerint külön kellett volna venni. 
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Dr. Egri Zsanett jegyző felkéri a műszaki beszerzési előadót, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó: A két terület belterületbe vonása 
ugyanabban az eljárásban került megindításra, ezért szerepel egyben. Az eljárás 
során megkerestük az illetékes államigazgatási szerveket. Mindkét esetben az állami 
főépítész emelt kifogást. Az állami főépítész véleménye az volt, hogy akkor lehet a 
Zrínyi utcai illetve Felső-Erzsébet utcai ingatlanokat belterületbe vonni, ha 
Győrújbaráton van olyan terület, amit vissza lehet minősíteni. A Zrínyi utcával 
kapcsolatban a záró véleményezést jóváhagyta az állami főépítész, A Felső-Erzsébet 
utcánál a záró vélemény kikérésénél figyelembe fogjuk venni a kifogásait. A 
Szalonna-domb kérdése úgy került ehhez a témához, hogy a július 25-i egyeztetésen 
elhangzott, hogy 3000 m2 körüli terület belterületté minősítéséhez jelöljünk meg 
ekkora területet, amit vissza lehet minősíteni, ekkor merült fel a Szalonna-domb, 
mint visszaminősíthető terület. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A belterületbe vonásról több mint egy éve 
döntött a képviselő-testület. A rendezési terv módosításának több szakasza van, 
jelenleg végszavazásról van szó. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az előterjesztés szerinti határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

87/2013.(IX.10.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a rendezési tervmódosítás véleményezési szakaszában 
beérkezett véleményeket. A Képviselő-testület a véleményezési 
szakaszt lezártnak tekinti. Határozatban módosítja a rendezési tervet 
és rendeletben elfogadja a Helyi Építési Szabályzatot. 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett a mellékelt formában az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
17/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete 
a Helyi Építési Szabályzat módosításáról 

 
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.) 
 
id. Kiss Antal, Győrújbarát Díszpolgára: A Zrínyi utcánál lévő betemetett árokra 
hívja fel a figyelmet, ahol a csapadékvíz elvezetéssel probléma lesz. A megépített híd 
nem szakszerűen készült el, kéri ennek kivizsgálását. 
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11./ Egyebek 
 
11.1. Dr. Palla Roland alpolgármester által felvetett kérdések 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: Elsőként jegyző asszonnyal történt levélváltásról 
szeretném tájékoztatni a képviselő-testületet. Mivel a hetekkel ezelőtt küldött levélre 
a tegnapi napon érkezett meg a válasz, így arra nem tudtam reagálni. (Ismerteti a 
beadványát, melyet a jegyzőkönyv melléklete tartalmaz.) A válaszhoz el kívánom 
mondani, hogy van a településen számos olyan utca, amely évek óta nem került 
átvezetésre a Földhivatalnál sem, nincs utcanév tábla sem. Megkérdezném, hogy a 
parlagfű mentesítéssel kapcsolatban van-e valami terv, ami szerint dolgozik a 
hivatal? A járdaépítéssel kapcsolatos kérdésemre részben kaptam választ, a hegyi 
buszmegállóhoz fontos lenne a járda kialakítása. A Fő utcán az üzletháznál szintén 
van egy baleseti gócpont, ezt sem kellene tovább tétlenül néznünk. Van a településen 
továbbá hat kanyar, amit meg kellene csináltatni. Említettem a beadványban az 
energiaszolgáltatóktól való ajánlatok begyűjtését. Ezzel kapcsolatban el szeretném 
mondani, hogy a legnagyobb szolgáltatótól az elmúlt héten kaptam kedvező 
ajánlatot az önkormányzathoz képest kicsi kis vállalatom számára, nekem 20% 
kedvezményt adtak, az Önkormányzatnak is ajánlatot kellene kérnie. Reggelente 
7.30-8.10 között feltorlódik a forgalom Győr felé a Baumax kereszteződésénél, 1-2 
km-es dugó alakul itt ki alkalmanként, mivel a lámpa lassítja az áthaladást a 
kereszteződésen, tegyünk valamit ellene. Kérni kellene hosszabb átengedési időt a 
Győrújbarátról Győr felé közlekedő autók részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Jegyző asszony nem közszereplő. Győrújbarát 
Község Önkormányzatánál a jegyző távollétében Takács Gyöngyi helyettesíti és 
végzi el a feladatokat. Az a megállapítás, hogy a jegyző távollétében nem történt meg 
a lakosság ügyeinek intézése, rendkívül sértő a hivatal dolgozóira nézve. A 
kanyarokkal és az utakkal kapcsolatosan el kívánom mondani, hogy ezen utak 
mindegyike közútkezelős út. A jövő héten forgalomszámlálást fogunk végezni a 
Liszt Ferenc utcában, és ismételten levelet írunk az Állami Közútkezelőnek az út 
rendbetételére vonatkozóan. Sajnos arról kaptam információt, hogy ebben az évben 
ha pályázni is lehet útépítésre, az nem a 4 számjegyű utakra fog vonatkozni. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Amennyiben napirendre kívánta tűzni alpolgármester úr a 
beadványát, úgy tájékoztatom, hogy az SZMSZ-ünk értelmében szükséges lett volna 
a képviselő-testület tagjai részére is kiosztani azt. Két válaszlevelet küldtem az Ön 
számára: egyet mint háziorvos, egyet mint alpolgármester részére, a két hatáskört 
nincs mód összekeverni. Úgy vélem, hogy a szeptember 2-án küldött levélre 
szeptember 6-án írt válasz, ami szeptember 10-én került kézbesítésre, még nem 
tekinthető elkésettnek. Szeretném a képviselő-testületet tájékoztatni az ön 
beadványáról és az arra adott válaszomról. (Jegyző felolvassa Dr. Palla Roland 
képviselő levelét és az arra megküldött válaszleveleket, amelyek a jegyzőkönyv 
mellékletét képezik.) Alpolgármester úr mostani levelét is átveszem, és a 
jogszabálynak megfelelően fogok rá válaszolni. 
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11.2. Pammer Ernő képviselő által felvetett kérdések 
 
Pammer Ernő képviselő: Két éve folyamatosan próbálom tolmácsolni az Imre utca 
lakóinak a teherforgalommal kapcsolatos problémáját. Bolgár és román kamionok 
használják ezt az utat az ipari területen lévő telephelyek megközelítésére. Van-e 
lehetőség tábla kihelyezésére az utcában? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A szükséges táblák kihelyezésre kerültek. Az, 
hogy az autósok nem tartják be a kresz-szabályokat, a rendőrség ellenőrizhetné. Az 
Önkormányzatnak nincs jogköre bírságolni vagy bármi módon fellépni. Évente 
egyszer, egy rendőrségi egyeztetés során van a polgármestereknek lehetősége 
elmondani a problémákat, a jövő héten lesz ilyen egyeztetés, jelezni fogom az 
illetékesek felé.  
 
Pammer Ernő képviselő: Olyan táblát kellene kihelyezni az utca elején, ami jelezné, 
hogy milyen útvonalon lehet elérni a cégeket. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A törvény értelmében az Önkormányzatnak 
nincs erre lehetősége. A Fő utcai üzletek előtti parkolás problémáját a Közútkezelő 
Közhasznú Társaság jogosult engedélyezni, az Önkormányzatnak semmilyen 
jogköre nincs. 
 
Pammer Ernő képviselő: A Liszt Ferenc utcában a járda is rendkívül rossz állapotú 
és keskeny, babakocsival nem lehet rajta közlekedni, azzal is kezdeni kéne valamit, a 
rézsű leszedésével szélesíteni kellene a járdán. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Pár évvel ezelőtt a Thermin Kft végzett egy 
minta kövezést. A megoldást az jelentené, ha az Önkormányzat a falszakaszokat 
megtámasztatná, különben omlásnak fog indulni a domboldal. 2011. év elején 
döntött a testület a vízrendezési terv elkészítéséről. Ha lesz elég anyagi forrás a 
rézsűs területek kővel történő kirakásra, akkor lesz megoldható a probléma. A 
következő év költségvetésébe be lehetne tervezni. A ciklusprogramban a felszíni 
vízelvezetés pályázat útján való megoldása szerepelt. 
 
Pammer Ernő képviselő: Szép kilátónk van. Megkérdezem, hogy milyen lehetőséget 
látunk annak a rendbetételére. Van néhány fa, ami zavarja a kilátást, a beton össze 
van törve, jó érzésű ember nem tud ott pihenni. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A kilátót folyamatosan karban tartjuk, sajnos 
hetente történik rongálás, a csúszdát is szétverték, a rendőrségnek jeleztük az 
eseteket. Folyamatosan javítjuk a hibákat, a szemétszedés és a növényzet nyírása 
folyamatos. 
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Pammer Ernő képviselő: Testületi ülések meghívójára szeretném kérni, hogy 
kerüljön Dr. Timaffy László neve, hiszen decemberben döntöttünk a Művelődési 
Házunk elnevezéséről. Kérném még többek nevében azt is, hogy a Dr. Timaffy 
László név a ház felső részére is kerüljön ki, egy civil kezdeményezés a tábla 
elkészítését megfinanszírozná. Szeretném még köszönetemet kifejezni Szeli Zalánnak 
a gurulófesztivál megszervezéséért, amely egy 500-600 fős fesztivállá nőtte ki magát. 
Köszönetemet fejezném ki a Csobolyó Táncegyüttesnek a turzovkai szerepléséért, 
mindenki igazi magyar nagykövet volt az úton. 
 
11.3 Felajánlások a képviselői keretből 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A képviselői keretemből 24.000 Ft-ot kívánok 
felajánlani a nemesócsai és győrújbaráti tantestület rendezvényére, valamint 50.000 
Ft-ot a Nyugdíjas Klub 20 éves ünnepségére, továbbá 30.000 Ft-ot a Baráti Dalkör 
találkozójára. Megköszönöm a Dalkör augusztus 24-i bécsi vendégszereplését.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselői keretemből 40.000 Ft-ot felajánlok 
a Gurulófesztiválra, 30.000 Ft-ot a Nyugdíjas Klub rendezvényére, és 30.000 Ft-ot a 
Dalkör találkozójára. 
 
11.4 Dr. Bálló Ferenc képviselő által felvetett kérdések 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: A Fő utcai üzletház előtti parkoló problémájával 
kapcsolatosan szeretném elmondani, hogy az építési engedélyt az Önkormányzat 
adta ki. Három üzlet esetén biztosan nem 8-9 parkoló volt ott előírva. Úgy sejtem, 
hogy a belső parkoló is megnyitva kellene hogy legyen a vásárlók és áruszállítók 
számára, ehhez képest egy kapuval el van zárva. Kérem, hogy ezt az ügyet vizsgálja 
meg jegyző asszony. 
 
Dr. Palla Roland alpolgármester: A parkoló a mi vízelvezető árkunkon van, akár el 
is bontathatjuk azt. Meg kell előzni, hogy további balesetek legyenek itt.  
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Győrhöz tartozik már az elsőfokú építéshatóság, megteszem 
a szükséges intézkedést. 
 
11.5. Deéné Nagy Teréz, Baráti Hagyományőrző Egyesület tagja tájékoztatása 
pályázati lehetőségről 
 
Deéné Nagy Teréz, Baráti hagyományőrző Egyesület: A Hild József Építőipari 
Szakközépiskola pályázatot hirdetett, gyakorlatorientált képzési helyekre, amelyre az 
egyesület a régi iskola épületével pályázni kíván. Nem anyagi segítséget kérünk, 
inkább erkölcsi és szóbeli segítséget. Mivel elhúzódik a régi iskola bérleti 
szerződésének az aláírása, szeretnénk kérni, hogy addig is az Önkormányzat járuljon 
hozzá a cserepek helyrerakásához, hogy ne menjen tovább tönkre. Szeretnénk a 
„közösségi könyvtár” táblát is levenni az épületről, kérjük ehhez is a 
hozzájárulásukat. 
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11.6 Rácz György képviselő által felvetett kérdés 
 
Rácz György képviselő: A Váczi kocsmától a László utca felé elsőbbségadás kötelező 
tábla elhelyezését szeretném kérni, mert jelenleg ott jobb kéz szabály érvényesül. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az ülést 15 óra 30 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
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