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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. OKTÓBER 29-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. október 29-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, a megválasztott 9 képviselőből 6 fő megjelent, Pammer Ernő, 
Rácz György képviselők jelezték távolmaradásukat, Dr. Palla Roland képviselő pedig 
az ülésen nem jelent meg. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Dr. Bálló Ferenc és 
Horváthné Csala Ágnes képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Dr. 
Bálló Ferenc és Horváthné Csala Ágnes képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendek előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendek előtti beszámolók anyagát a 
képviselő-testület tagjai írásban megkapták.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a napirendek előtti a/ b/ és c/ pontok beszámolóit tudomásul 
veszi. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Tájékoztatom a jelenlévőket és a TV-nézőket, 
hogy 2013. november 13-án 15-19 óráig véradás lesz, kérek mindenkit, aki teheti, 
hogy jöjjön és adjon vért. 
Tájékoztatok mindenkit továbbá, hogy 2013. november 25-én 17 órai kezdettel 
közmeghallgatást tartunk. 
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, hogy törvényi rendelkezés alapján ebösszeírást 
kell végezni valamennyi településen. Az ezzel kapcsolatos kérdőívek minden 
háztartáshoz postázásra kerültek. Kérem, hogy a szükséges adatokkal kitöltött 
lapokat november 30-ig juttassák el polgármesteri hivatalba. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./      Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

2./      Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

3./ Tájékoztatás törvényességi felhívásról - Győrújbarát Község 
Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: dr. Egri Zsanett jegyző 

4./ Véleményezési szakasz lezárása – Partnerségi egyeztetés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

5./ Döntés műfüves pálya kialakítására vonatkozó pályázatról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

6./      Fehérkereszt utca lakóinak kérelme 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

 
Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a napirendi pontok elfogadását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./      Tájékoztató az Önkormányzat III. negyedéves gazdálkodásáról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta és a határozati javaslatot egyhangúlag elfogadásra javasolja a 
képviselő-testületnek. Megkérem a szakmai előadót, hogy röviden ismertesse az 
előterjesztésben foglaltakat. 
 
Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó: Az államháztartásról szóló 2011. 
évi CXCV. törvény 87. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat 
gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció 
ismertetésekor írásban tájékoztatja a képviselő – testületet. A tájékoztató 
összeállításakor a törvényi előírásokat és az elfogadott költségvetés szerkezeti 
felépítését figyelembe véve készítettük el. Az önkormányzat 2013. első háromnegyed 
évben 546 millió 555 E Ft bevételt teljesített, amely 85,81%-os aránynak felel meg.Az 
önkormányzat egyik legnagyobb bevételi forrása az önkormányzatok költségvetési 
támogatása, ami az összes bevétel 32,5 %-át teszi ki. Ezen bevételi forrás magába 
foglalja a 2013. évi költségvetési törvényben meghatározott feladatfinanszírozás 
összegét. Másik fontos bevételi forrás a közhatalmi bevételek, amely a helyi adókat, 
pótlékok, bírságok összegét tartalmazza, az összes bevétel 33,68 %-át teszi ki. 
Önkormányzat közhatalmi bevételein belül a helyi adók 86,07%-os teljesítést 
mutatnak. Az önkormányzat átengedett központi adó jogcímen jelentős bevétel 
csökkenés tapasztalható a korábbi évekhez képest. Ennek oka, hogy a 2013. évi 
költségvetési törvény szerint az önkormányzatot a gépjárműadó 40 %-a illeti meg. A 
III. negyedéves adatok alapján 42.656. E Ft bevétel kiesést jelent. A helyi adó 
bevételeknél jelentős elmaradás a telekadó adónemnél figyelhető meg, amely 41,96 
%-os teljesítést mutat. Az éves tervezett összeget sem a kommunális adó sem az 
iparűzési adó mértéke várhatóan nem éri el. Az építményadó esetében a tervezett 
15millió Ft összeghez képest 19 millió 496 E Ft összeg realizálódott az első 
háromnegyed évben. Az önkormányzat működési célú költségvetési támogatása 
jogcímen kapott támogatás 73,9 %-os teljesítést mutat. Jelentős változás a korábbi 
évek gyakorlatához képest, hogy 2013. január 1-jétől a táblázatban látható jogcímek 
kötött felhasználásúak, tehát az adott feladatot célzottan finanszírozzák, és szabad 
felhasználású állami támogatásban az önkormányzat nem részesül, ilyen pl. a 
személyi jövedelemadó 8%-os helyben maradó része, mint átengedett központi adó, 
amely a 2012. évben 115.751.734 Ft összeg volt. Az állami feladatfinanszírozás 
mértékét a 2013. évi központi költségvetésről szóló 2012. évi CCIV. törvény 2. számú 
melléklete határozza meg. A szerkezetátalakítási tartalék részletes szabályairól szóló 
22/2013. BM rendelet szerinti gyermekétkeztetési feladatok támogatásának 
kiegészítésére 2013. augusztus 15-i döntés alapján önkormányzatunk nem részesül 
támogatásban, ezért a féléves beszámolóban ismertetett 767 E Ft összegű támogatás 
előlegével szemben visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, melynek az 
önkormányzat eleget is tett. Ugyanezen rendelet alapján az önkormányzat a szociális 
és gyermekjóléti feladatok finanszírozására 4 millió 193 E Ft összegű támogatásban 
részesült, melyből 3 millió 145 E Ft összeg szept. 30-ig az önkormányzat számlájára 
átutalásra került. Egyéb működési célú központi támogatás jogcímen 4 329 000 Ft 
összeget kapott az önkormányzat, amely tartalmazza  a bérkompenzáció 3 929 000 Ft 
összegét, és az Itthon vagy- Magyarország szeretlek! rendezvény lebonyolítására 
kapott 400 E Ft összegű támogatást. További támogatások: közművelődési 
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érdekeltségnövelő támogatás 453 E Ft összegben, a könyvtári érdekeltségnövelő 
támogatás 141 E Ft összegben. A kiadások vonatkozásában a teljesítés 488.150 E Ft, 
amely 76,64 %-os teljesítés mutat, ez az arányszám időarányosnak tekinthető. A 
kiadások alakulása tekintetében a dologi kiadások kiemelt előirányzat a 
legjelentősebb, hiszen az önkormányzat nagy hangsúlyt fektet az intézmények – 
óvoda, bölcsőde, iskola – magas színvonalú működtetésére, ezzel is eleget téve a 
törvényi kötelezettségnek. Az iskola működtetésére állami támogatás nem 
igényelhető, azonban a köznevelési törvény 76 §-a előírja a működtető részére ezen 
feladat ellátását. Az önkormányzat az utak karbantartására 2013. évben 9.884.303 Ft-
ot fordított, hiszen a folyamatos karbantartás mellett hosszú távon kevesebb 
ráfordítás szükséges. A költségvetés elfogásakor a képviselő-testület a kötelező sport 
feladatok ellátására 4 885 000 Ft összeget különített el. A kötelező feladatok ellátása 
mellett és a civil szervezetek támogatását – mint önként vállalt feladatot – a szűkös 
költségvetés ellenére továbbra is fontosnak tartja az önkormányzat. A módosított 
előirányzatok tartalmazzák a képviselő-testület határozati döntéseit ill. a képviselő 
keretből történő felajánlásokat. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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: 
 

105/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 
Önkormányzat 2013. első háromnegyed éves gazdálkodásról szóló 
tájékoztatót megtárgyalta és jóváhagyta. 

 
2./  Az Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciójának meghatározása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A törvényi előírásoknak megfelelően áprilisban 
a képviselő-testület tárgyalta és elfogadta költségvetési koncepcióját, majd újabb 
törvényi változás miatt október 31-ig szükséges elfogadni a 2014. évi koncepciót. 
Ezért kellett ismét napirendre tűzni, és újabb határozattal elfogadni. A Pénzügyi 
Bizottság szintén tárgyalta, és az előterjesztett határozati javaslat elfogadását 
javasolja a képviselő-testületnek. Amennyiben kérdés nincs, kérem, hogy a már 
megvitatott és elfogadott koncepciót fogadja el a képviselő-testület. 

 
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: 
 

106/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2014. évi 
költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja. 

 
3./ Tájékoztatás törvényességi felhívásról - Győrújbarát Község 

Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala Alapító Okirat 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: Az Mötv. 84. § (5) bekezdése rendelkezik a 
polgármesteri hivatalok hivatalos megnevezéséről, mely szerint Győrújbarát 
esetében a polgármesteri hivatal hivatalos megnevezése: Győrújbaráti Polgármesteri 
Hivatal kell, hogy legyen. Ennek alapján új bélyegzőkre is szükség van, aminek 
anyagi vonzata is lesz, de ezt meg kell tennünk. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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: 
 

107/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Győrújbaráti Polgármesteri Hivatal módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát az előterjesztés szerint elfogadja. 

 
4./ Véleményezési szakasz lezárása – Partnerségi egyeztetés 

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: A rendezési tervi módosítások esetében a 
véleményezések lezárása után a képviselő-testületnek szükséges tudomásul vennie, 
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és arról határozatot hoznia. A Felső-Erzsébet utcára vonatkozó módosításról illetve a 
magánutak kialakítására vonatkozó módosításokról van szó, amelyet valamennyi 
szakhatóság jóváhagyott. Szükséges a véleményezési szakasz lezárásáról határoznia 
a testületnek. 

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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: 
 

108/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
elfogadja a rendezési tervmódosítás egyszerűsített eljárás 
véleményezési szakaszában beérkezett véleményeket. A rendezési 
terv módosításával kapcsolatban az államigazgatási szervek eltérő 
vélemény nem adtak. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt 
lezártnak tekinti. 

 
5./ Döntés műfüves pálya kialakítására vonatkozó pályázatról 

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: A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 
megtárgyalta, és javasolja pályázat benyújtását műfüves pálya kialakítására. A 
Magyar Labdarúgó Szövetségtől érkezett tájékoztatás, mely szerint pályázni lehetne 
műfüves pálya kialakítására. Maximum 30 millió Ft összegre lehet pályázni, 70-30 % 
a támogatás-önrész aránya. A pálya kialakításával kapcsolatosan többféle méretet 
jelöltek meg, Gottlieb László igazgató úrral egyeztetve az iskola udvarán a 20x40 m-
es pálya férne el. A Pénzügyi Bizottság ülésén is felmerült a költségek kérdése, ez a 
méret kb. 10-15 millió Ft közötti összeg lenne valószínűleg. Arról kell jelenleg 
döntenie a képviselő-testületnek a rövid beadási határidő miatt, hogy elinduljon-e a 
pályázat elkészítése. Az önrészt a 2014. évi költségvetésbe kell beépíteni. A pályázat 
benyújtásának határideje 2013. november 11. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
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: 



 7 

109/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázat 
elkészítéséről dönt 20x40-es méretű műfüves pálya kialakítására. 
Sikeres pályázat esetén a megvalósításhoz szükséges önrészt az 
Önkormányzat 2014. évi költségvetésében biztosítja. 

 
6./      Fehérkereszt utca lakóinak kérelme 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Fehérkereszt utca lakói egy szakaszon utat 
szeretnének építeni önerőből, illetve az Önkormányzat támogatásával. A Pénzügyi 
Bizottság megtárgyalta és a képviselő-testületnek az alábbi határozati javaslat 
elfogadását javasolja: Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Fehérkereszt utca lakóinak útépítési kérelmét támogatja azzal, hogy a munka 
elvégzését igazoló 500.000 Ft-os számlából 250.000 Ft kifizetését a 2014. évi 
költségvetése tartaléka terhére vállalja.  

 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott határozati javaslatot teszi fel 
szavazásra. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

110/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Fehérkereszt utca lakóinak útépítési kérelmét támogatja azzal, hogy a 
munka elvégzését igazoló 500.000 Ft-os számlából 250.000 Ft 
kifizetését a 2014. évi költségvetése tartaléka terhére vállalja.  

 
7./      Pénzügyi Bizottság elnökének megválasztása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mindenki előtt ismeretes, hogy a Pénzügyi 
Bizottság elnöke még a nyáron lemondott. A bizottságok elnöki tisztjére a 
polgármester tesz javaslatot, ezt már korábban is megtettem, de akkor nem született 
döntés. Ismételten javaslatot teszek, a Pénzügyi Bizottság elnökének Zólyomi Pétert 
javaslom.  
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester az elhangzott javaslatot teszi fel szavazásra. 
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Zólyomi Péter képviselő: Érintettségét jelenti be, a szavazásban nem vesz részt. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 
 

111/2013.(X.29.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Pénzügyi Bizottság elnökévé Zólyomi Péter képviselőt választja meg. 

 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 14 óra 22 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Dr. Bálló Ferenc  
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 


