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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. OKTÓBER 09-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. október 09-én 18:15 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, Dr. Bálló Ferenc képviselő és Dr. Palla Roland képviselők az 
ülésen nem jelentek meg. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Rácz György és 
Zólyomi Péter képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Rácz 
György és Zólyomi Péter képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendi pontokat mindenki megkapta, kéri 
a napirendi javaslat elfogadását. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Győrújbarát, Rákóczi utcai buszváró felújításáról döntés 

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

2./ Férőhelybővítés a Baráti Bölcsődében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 
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3./ Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hétvezér utca összekötő 

járdaszakasz kialakításáról 

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

4./ Tájékoztatás 2817/2 hrsz. ingatlan kisajátítási ügyével kapcsolatosan 

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

5./ Tájékoztató régi iskola használati szerződésével kapcsolatban 

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

6./ Győrújbarát, benzinkút mögötti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Győrújbarát, Rákóczi utcai buszváró felújításáról döntés 

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

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a Település-fejlesztési és a 
Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. A Település-fejlesztési Bizottság egyhangúlag 
elfogadásra javasolja, a Pénzügyi Bizottság 2 igen, 1 nem szavazattal szintén 
támogatta a beruházás megvalósítását. A beruházás 2013. november 30-ig valósulna 
meg, a fizetési határidő pedig 2014. március 31. 
  
Rácz György képviselő: Nehezen vállalok kiadást a jövő évi költségvetés terhére, 
azonban a munka szükségességét nem vitatom. Pénzügyi Bizottsági elnökként is 
többször elmondtam, hogy jó lenne tartalékot képezni a költségvetésben, hogy 
nyugodtabbak lehessünk a váratlan kiadások esetén. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Annak idején is megbeszéltük, hogy miért 
nincs lehetőségünk tartalékot képezni. Az óvodapedagógusok bérkompenzációjával 
kapcsolatosan a 3 hónap plusz 3.611.118 Ft-ba kerül, elvileg ezt az állam majd 
valamikor kompenzálja. Ez a plusz juttatás már kifizetésre került, mert a törvény 
kötelez rá, de a kompenzációt a bérrel együtt nem kaptuk meg. Ugyanez a helyzet az 
SNI-s gyerekekkel is, akiket szeptember 1-től nem a szakszolgálat lát el, az 
önkormányzat kötelessége az ő ellátásukhoz szükséges szakember óradíjának 
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kifizetése az óvoda esetében. Ez is 250-300.000 Ft-os összeg, amely szintén később 
kerül megtérítésre. 
 
Rácz György képviselő: Az SNI-s gyerekek kapcsán el szeretném mondani, hogy 
annak idején az intézményi átszervezést egyedül én nem támogattam. Akkor azt 
mondták, hogy az átszervezés nem fog semmiféle hátránnyal járni sem a győrújbaráti 
gyerekeknek, sem a győrújbaráti pedagógusoknak. Most gondolkodjon el ezen 
mindenki, hogy micsoda hátrányt jelent mégis a gyermekeink részére, hiszen nincs 
meg a megfelelő ellátásuk, nekünk pedig plusz pénzünkbe fog kerülni.  
 
Pammer Ernő képviselő: A fizetési határidőt van-e lehetőség tovább kitolni? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Lang-Szolg Kft ezt a fizetési feltételt adta. A 
másik két ajánlatban 30, illetve 60 nap szerepelt. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

96/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Rákóczi 
utcai buszváró felújítási munkálatainak elvégzésével a LANG-SZOLG 
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t (9081 Győrújbarát, István u. 213.) 
bízza meg az általa adott 3.560.005,- + Áfa összegű ajánlati áron. A 
Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a fenti 
döntésnek megfelelően az ajánlattevőket a döntésről értesítse, a nyertes 
ajánlattevővel a szerződést megkösse. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy 
az Önkormányzat 2014. évi költségvetés tervezése során a jelen 
beruházás által ott jelentkező költségekre a fedezetet tervezze és 
biztosítsa.  
Kivitelezési határidő:  2013. november 30. 
Fizetési határidő:   2014. március 31. 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

   Jegyző 
 
 
2./ Férőhelybővítés a Baráti Bölcsődében 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Bálintné Varga Margit bölcsődevezető 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztés tartalmazza, hogy miért van 
szükség a létszám emelésre. Ehhez egy fő bölcsődei gondozóra van szükség, ezt az 
állami normatíva finanszírozza. 
 
Rácz György képviselő: Úgy vélem, hogy a létszámbővítéstől a hely nem lesz 
nagyobb, hanem zsúfoltabb lesz. 26 férőhelyes a bölcsőde. A probléma új csoporttal 
és még egy fő felvételével nem szűnik meg. 
 
Bálintné Varga Margit bölcsődevezető: 50 m2-es szobák lettek a bölcsődében 
kialakítva, és a törvény meghatározza, hogy gyermekenként 3 m2 területnek kell 
jutnia. Ha egy gondozót fel tudok venni, azzal nem lesz zsúfoltabb, csak 
kihasználtabb a terület. Törvényi keretek közt maradva meg lehetne oldani a 
létszámbővítést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az írásban megküldött határozati javaslatot teszi 
fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

97/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük 
feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet szerint hozzájárul, 
hogy 2014. január 1. napjától a Baráti Bölcsődében 6 fő létszámbővítés 
és 1 fő kisgyermeknevelő felvételre kerüljön. 
Határidő:  2013. december 31. 
Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
3./ Tájékoztató a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hétvezér utca összekötő 

járdaszakasz kialakításáról 

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

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Úgy tűnik, hogy sikerül egy hosszú folyamat 
végére érni, az adminisztratív akadályok elhárultak, a szükséges területet sikerült 
megvásárolnia az Önkormányzatnak. A Település-fejlesztési Bizottság elé került az 
előterjesztés, hogy első körben tegyen javaslatot a kivitelezés módjára. A bizottság 
azt a javaslatot tette, hogy a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hétvezér utca 
közötti járdaszakasz az iskolánál alkalmazott térkővel, padkával, két oldalán drót 
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kerítéssel, kikötésein kapuval (mely iskola nyitvatartási időn kívül lezárásra kerül) 
kerüljön kialakításra, a terület megvilágítása pedig szakember javaslata alapján 
történjen.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a Település-fejlesztési Bizottság által tett  
határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

98/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola – Hétvezér utca közötti járdaszakaszt 
az iskolánál alkalmazott térkővel, padkával, két oldalán drót kerítéssel, 
kikötésein kapuval (mely iskola nyitvatartási időn kívül lezárásra 
kerül) kívánja kialakítani. A terület megvilágítása szakember javaslata 
alapján kerüljön megvalósításra. Felkéri a jegyzőt a beszerzési eljárás 
lefolytatására.  
Felelős: jegyző 
Határidő: folyamatos 
 

4./ Tájékoztatás 2817/2 hrsz. ingatlan kisajátítási ügyével kapcsolatosan 

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: Felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az 
előterjesztést. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Győrújbarát Község Önkormányzatát a 2817/2 hrsz-ú 
kisajátítási ügyben Dr. Gócza és Társai Ügyvédi és Szabadalmi Iroda képviselte, és 
2013. október 02-án az Önkormányzat részére átadta a Győri Közigazgatási és 
Munkaügyi Bíróság jogerős végzését, melyben a Bíróság a pert megszüntette. Ezt 
követően felvettem a kapcsolatot dr. Gyurita Rita jogtanácsos által képviselt Győr-
Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, mint elsőrendű alperessel, aki részemre azt 
a tájékoztatást adta, hogy a bírósági szakasz lezárását követően a Kormányhivatal 
elsődleges feladata ezen kisajátítási ügyben az Önkormányzat részére a terület 
birtokba adása. A birtokba adási jegyzőkönyv felvételére 2013. október 14-én kerül 
sor. Ezt követően a Győr-Moson-Sopron Megyei Földhivatal intézkedik az 
Önkormányzatnak ezen terület tulajdonba vételéről. Miután az Önkormányzat 
tulajdonba vette a területet, kezdődhet meg a bontási eljárás, illetve a Képviselő-
testületi határozatban meghatározott 2.600.000 Ft összegnek Túróczi és Társai Bt, 
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mint felperes részére történő megfizetése. A fenti összeg az Önkormányzat 
költségvetésébe betervezésre került. A tulajdonjog bejegyzés után lehet elkezdeni az 
épület bontását. 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a tájékoztató tudomásul vételét. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület a 2817/2 hrsz. ingatlan kisajátítási 
ügyével kapcsolatos tájékoztatást tudomásul veszi.  
 
5./ Tájékoztató régi iskola használati szerződésével kapcsolatban 

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: Átadom a szót jegyző asszonynak, hiszen a 
szerződés elkészítésével a képviselő-testület őt bízta meg. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A Település-fejlesztési Bizottság és a Pénzügyi Bizottság 
ülésén is megtárgyalta a bérleti szerződés tervezetét, melynek elkészítésében Dr. 
Wennesz Gyula ügyvéd úr volt a segítségemre. Megkérem ügyvéd urat, hogy a 
szerződés azon elemeit, amelyek vitásak voltak, olvassa fel, és a szükséges 
döntéseket a képviselő-testület hozza meg. A szerződés tervezet utolsó verziója 
kiosztásra került.  
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: Két bizottsági ülésen vagyunk túl, a szerződés a 
véglegesítésre vár, szeretnénk pontról pontra végigmenni az anyagon. Felolvassa a 
bérleti szerződés tervezet legutóbbi változatát, amely már a bizottsági kiegészítéseket 
is tartalmazza. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A bérleti időtartamot és a bérleti díj összegét 
kell a képviselő-testületnek megtárgyalnia, és abban döntést hoznia. 
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: A felolvasott szerződés-tervezet a Település-fejlesztési 
és Pénzügyi Bizottsággal történő egyeztetés utáni állapot, képviselő-testületi 
hatáskör a szerződés időtartamának és a bérleti díj havi összegének megállapítása. A 
havi díj összegére tett javaslat 21.389 Ft/hó volt, mely abból adódik, hogy a vételi 
ajánlatban szereplő 7.700.000 Ft-ot vetítettük le 30 év bérleti időtartamra. Arról van 
szó, hogy a bérleti szerződés időtartama alatt a bérlő „lelakja” ezen összeget.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testületnek döntenie kell arról, 
hogy elfogadja a bérleti szerződés időtartamának 2013. október 10. napjától 30 év 
határozott időtartamban történő meghatározását. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
2 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

99/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti 443 hrsz ingatlan, régi iskola bérbeadására vonatkozó  
bérleti szerződés időtartamát 2013. október 10. napjától 30 év határozott 
időtartamban határozza meg. 
 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Kérem a képviselő-testület döntését a bérleti díj 
összegét illetően. A Pénzügyi Bizottság javaslata 21.389 Ft/hó. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

100/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti 443 hrsz ingatlan, régi iskola bérbeadására vonatkozó  
bérleti díjat 21.389 Ft/hó összegben állapítja meg. 
 

Zólyomi Péter képviselő: A szerződés tervezet 3./ pontja arról szól, hogy a bérlő az 
életveszélyt elhárítja, elkészíti a parkot és felújítási tervet, arról nincs szó, hogy fel is 
újítja az egyesület az épületet. Javaslom, hogy 2014. december 31-én nézzük meg, hogy 
a 7,7 millió Ft ténylegesen ráfordításra került-e legalább nagyságrendileg. A „park 
karbantartása” megfogalmazás véleményem szerint kicsit nagyvonalú. Tudni kellene, 
hogy mekkora az a park, amit karban kell tartani 30 évig, milyen munkák kötelező 
elvégzését jelenti, stb.. Mert eszerint, ha egyszer nem végzik el a fűnyírást, akkor az 
Önkormányzat felbonthatja a szerződést.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A park kérdése valójában okafogyottá is vált. Ha 
felújításra kerül az épület, akkor az egyesület ott hagyományőrző feladatokat fog 
megvalósítani, a jogszabályok értelmében meg kell határozni a körülbelüli 
látogatottsági létszámot, amelyhez megfelelő számú parkolót ki kell alakítani parkoló 
mérleg alapján. Nem fog elférni túl nagy zöld terület. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Az egyesülettel együtt valamiféle intervallumot 
meg kellene határozni a felújításra. Az egyesület elnöke mondott a felújításra egy 
időpontot, 5 évet, csak az nem került be a szerződésbe. A szavazásnál azért 
tartózkodtam, mert soknak tartom a 30 év távlatára szóló szerződéskötést a jelen 
felállásban.  
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Pammer Ernő képviselő: Úgy vélem, hogy az egyesület részéről nem egy profit 
orientált tevékenységről van szó, hanem egy civil szervezet, akik a saját pénzüket és 
munkájukat rakják bele a céljaik megvalósításába. Az a véleményem, hogy bár 
kereteket szükséges meghatározni, de ne kergessük a civileket határidőkkel, ne 
legyünk kőszívűek. 
 
Szalánczi Gábor, Baráti Hagyományőrző Egyesület elnöke: A szándékunk pozitív, és 
a felújítás irányába szól. Nem hogy harminc év múlva, még öt év múlva sem lehet 
tudni, hogy mi lesz, értelmetlen lenne belevenni az öt évet a szerződésbe.  
 
Rácz György képviselő: A Csobolyó ház 18 éve a csobolyósok tulajdonában van, 
amely ma nagyon szép épület. Ezt kell feltételezni a Hagyományőrző Egyesületről is, 
hogy gondos gazdaként bánnak az iskola épületével, különben nem álltak volna össze. 
Úgy vélem, hogy 1-2 év csúszás esetén sem fog történni semmi, ha azt látja az 
Önkormányzat, hogy tesznek az épületért. 
 
Pammer Ernő képviselő: A Csobolyó ház nagyon szép példa arra, hogy ha gondozza 
valaki az épületet, akkor szépen meg lehet őrizni. A Csobolyónak nincs az 
Önkormányzattal ilyen szigorú szerződése, csak egy együttműködési megállapodása. 
 
Szalóki Géza, Győrújbarát Díszpolgára: Ha annak idején a Csobolyó ház esetében 
nem kapunk bizalmat az Önkormányzat részéről, akkor nem állna most ott az az 
épület sem. Valószínűleg egy tíz éves pályázati ciklus végén kerül abba az állapotba a 
régi iskola, amibe szeretnénk. A szerződés megkötése részemről érthető, hiszen a 
falunak is védenie kell magát, az írott betűre szükség van.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: 2015-2019 között nyílnak meg a pályázati 
lehetőségek, főként civilek részére, a részletek azonban még nem kerültek leírásra.  
 
Árvai István képviselő: Mi történik abban az esetben, ha idő közben az egyesület úgy 
dönt, hogy nem kéri tovább az ingatlant? 
 
Zólyomi Péter képviselő: Akkor már nem lesz életveszélyes az ingatlan, egy része el 
lesz bontva, és akkor majd ismét dönt a sorsáról a képviselő-testület, ezzel most 
véleményem szerint nem kell foglalkozni.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A felújítás időintervallumának meghatározását 
mindenképpen fontosnak tartom. Szeretnék mindenképpen az egyesülettől kérni egy 
kicsi előrelátást, a válságra ne hivatkozzunk, mert akkor a közüzemi számlák 
kifizetése is veszélyben lesz. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mivel a pályázati források is 2019-ig nyílnak 
meg, javaslom időintervallumként a 2019-ig történő elvégzését a felújítási munkáknak.  
 
Szalánczi Gábor, Baráti Hagyományőrző Egyesület elnöke: A felújítási határidő azért 
bizonytalan, mert jelenleg nincs meghatározva az elvégzendő munka sem, nincsenek 
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kész tervek. Egy munka határidejének meghatározásához a műszaki tartalomra van 
szükség, de irányelvnek be lehet írni 2019-et, mert ez összevág az egyesület 
szándékaival.  
 
Dr. Wennesz Gyula, ügyvéd: Legyen úgy megfogalmazva, hogy „szándéka szerint 
2019. december 31-ig a nyilvánosság számára látogatható állapotba hozza.” 
 
Zólyomi Péter képviselő: Én azt gondolom, hogy ha 2019 novemberében azt látja a 
testület, hogy a ház 90%-os készültségben van, akkor nem fog szerződést bontani, 
hanem módosítja a szerződés ezen pontját.  
 
Török József, helyi állampolgár: Egyesületünk nem szeretné valamiféle kóros 
sejtburjánzásnak érezni magát. Egy civil szervezet nem tud úgy működni, hogy ellene 
megy a közérdeknek, hogy nem kap támogatást a képviselő-testülettől. A sikerhez 
szükséges, hogy az Önkormányzat is erkölcsileg mellénk álljon. Értékes dolgot 
kívánunk megvalósítani, erkölcsi támogatást várunk. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Az, hogy milyen testület ül itt, az Önökön múlik, mint 
választópolgárokon. A falu felelőssége, hogy milyen vezetőket választanak meg. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Felelős képviselőként 6200 lakosért felelek. A  
pénzügyekről felelősségteljesen kell dönteni. Folyamatosan mérlegelünk és 
vitatkozunk, és nem azért tesszük, mert akadályozni akarunk bármit is, hanem azért, 
hogy megfontolt pénzügyi döntéseket hozzunk. 
 
Rácz György képviselő: A szerződés 6./ pontjánál sok kérdőjel van, mi az álláspont 
arról? 
 
Szalánczi Gábor, Hagyományőrző Egyesület elnöke: Gondnoki lakás kialakítása 
szerepelt a terveink között, amely a bizottsági ülések után úgy tűnik, hogy egyáltalán 
nem fog támogatást nyerni. Nem szeretnénk a vitát erről tovább erősíteni, döntsön a 
képviselő-testület róla, hogy támogatja-e vagy sem. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Március 28-án a Hagyományőrző Egyesület benyújtotta az 
épület hasznosítására vonatkozó terveit, ez nem tartalmazta gondnoki lakás 
kialakítását. A képviselő-testület alap határozatában is a célok között a kultúra, a 
hagyományok őrzése szerepelt. 30-40 m2 terület kivétele az épületből azért, hogy egy 
gondnoki lakást kialakíthassanak, úgy gondolom, hogy nem indokolt. Annál inkább 
sem, mivel a múzeumok októbertől áprilisig zárva tartanak. Nem szerepelt az 
egyesület korábban benyújtott tervei között sem, ezért a szerződés-tervezet 
elkészítésekor ezt nem vettük figyelembe. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Abban tudunk segíteni, hogy közvetlenül az 
épület mögött van egy egyházi szolgálati lakás, illetve van két önkormányzati lakás is 
a közelben. 
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Szalánczi Gábor, Hagyományőrző Egyesület elnöke: Köszönjük szépen a felajánlást, 
ez az iménti kérdést úgy vélem, el is döntötte. Az épület tetőterébe viszont turista 
szálló kialakítását terveztük, úgy gondolom, hogy ez is ehhez a ponthoz tartozik. Nem 
egy panziót, egy üzleti szándékú turistaszállót szeretnénk, hanem a hagyományőrző 
tevékenységgel kapcsolatban ide látogató vendégek részére szeretnénk kialakítani 
szálláslehetőséget. Belefér e ez a szándékunk? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az egyesület alapító okirata tartalmazza-e a 
szálláshely lehetőségét, azon múlik.  
 
Rácz György képviselő: Annyit tennék bele a 6./ pontba, hogy „nonprofit céllal 
bérbeadható”. 
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: Kiegészülne tehát a szerződést azzal, hogy „ide nem 
értve a hagyományőrző tevékenységével összefüggésben odaérkező vendégek 
esetleges elszállásolását”. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra bocsátja a 6./ pontnak az ügyvéd által 
megfogalmazottak szerinti kiegészítését. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

101/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti 443 hrsz ingatlan, régi iskola bérbeadására vonatkozó  
szerződés-tervezet 6./ pontjához az alábbi kiegészítést teszi: „ide nem 
értve a hagyományőrző tevékenységével összefüggésben odaérkező 
vendégek esetleges elszállásolását” 
 

Szalánczi Gábor, Hagyományőrző Egyesület elnöke: A szerződés-tervezet 7./ 
pontjában kérem még megtárgyalni azt a részt, ami a szerződés felmondásáról szól, 
késedelmes fizetés esetén.  
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: Azonnali hatályú felmondás lehetséges, amennyiben a 
közüzemi díjak megfizetésével a bérlő késedelembe esik.  
 
Szalánczi Gábor, Hagyományőrző Egyesület elnöke: Ide kérnénk egy kb. egy 
hónapos türelmi idő meghatározást. 
 
Dr. Wennesz Gyula ügyvéd: A 7./ pont akként alakul tehát, hogy „A bérbeadót 
azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, amennyiben a  közüzemi díjak 
megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik.” 
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Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra bocsátja a 7./ pontnak az ügyvéd által 
megfogalmazottak szerinti módosítását. 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

102/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti 443 hrsz ingatlan, régi iskola bérbeadására vonatkozó  
szerződés-tervezet 7./ pontját az alábbiak szerint módosítja: „A 
bérbeadót azonnali hatályú felmondás joga illeti meg, amennyiben a  
közüzemi díjak megfizetésével 30 napot meghaladó késedelembe esik.” 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy az előbbiek 
szerinti módosításokkal a győrújbaráti 443 hrsz ingatlan, régi iskola bérbeadására 
vonatkozó szerződést fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

103/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
győrújbaráti 443 hrsz ingatlan, régi iskola vonatkozásában a Baráti 
Hagyományőrző Egyesülettel Bérleti szerződést köt a fenti módosítások 
átvezetésével. A Bérleti szerződés a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
Felelős: polgármester, jegyző 
Határidő: 2013. október 15. 

 
6./ Győrújbarát, benzinkút mögötti ingatlanra érkezett vételi ajánlat 

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

 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Vételi ajánlat érkezett a benzinkút mögötti 
területre. A Település-fejlesztési és Pénzügyi Bizottság is tárgyalta, és a kérelem 
támogatását javasolta mindkét bizottság azzal a kiegészítéssel, hogy a vásárló a vételi 
ajánlatát tegye meg. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra bocsátja az írásban megküldött 
határozati javaslatot a fenti kiegészítéssel. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 
 

104/2013.(X.09.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul 
a Győrújbarát, 702/1 hrsz. számú közterület átsorolásához és 
megosztásához, valamint a megosztás után a 216 m 2-es terület 
értékesítéséhez. Felhívja a vevő figyelmét, hogy vételi ajánlatát tegye 
meg az Önkormányzat felé. 

  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 
Napirendek utáni hozzászólások: 
 
Gottlieb László, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola igazgatója: A 2011. évi CXC. tv. 
A köznevelésről lehetővé, illetve kötelezővé teszi az intézményi tanács létrehozását. 
Ennek tagjai: az Önkormányzat delegáltja, szülők delegáltja, illetve a nevelő-testület 
delegáltja. A törvény október 16-ig szab határidőt az alakuló ülés megtartására, és az 
intézmény-vezető hatáskörébe utalja a tanács delegáltjainak megbízását. 
Polgármester asszonyt tisztelettel felkérem az Önkormányzat delegáltjának. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester:  Köszönöm szépen, vállalom, kérem a 
képviselő-testület tudomásul vételét. 
 
A képviselő-testület tudomásul veszi Juhászné Árpási Irma polgármester delegálását 
a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola intézményi tanácsába. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19 óra 20 perckor 
bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Zólyomi Péter 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


