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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. NOVEMBER 21-ÉN TARTOTT 

NYILVÁNOS  ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. november 21-én 17:20 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. Jegyzőkönyv 
hitelesítőknek javasolja Dr. Márai István és Rácz György képviselőket. Kéri a javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Dr. 
Márai István és Rácz György képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./  Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulás 

intézményfenntartó módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Kóbor Adrienn, Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 

2./ Baráti Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

3./  Győrújbarát, 3676/1 hrsz belterületbe vonása - végső szerkezeti terv 
módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó:  Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 
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4./  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola meglévő épületrész és csarnok beázása – 
beszerzési eljárás 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

5./  87/2013.(IX.10.) Kt határozat kiegészítése  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel műszaki beszerzési előadó 

 
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./  Győrújbarát-Nyúl Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulás 

intézményfenntartó módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Kóbor Adrienn, Gyermekjóléti Szolgálat intézményvezetője 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Mint az előterjesztés is tartalmazza, törvényi 
változás miatt szükséges a polgármesteri hivatal elnevezésének módosítása az 
alapító okiratban.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Tájékoztatom a tisztelt képviselőket, hogy minősített többség 
szükséges az alapító okirat módosításának elfogadásához, tehát 6 fő igen szavazata 
szükséges. 
 
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: 
 

114/2013.(XI.21.) Kt határozat 
1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának képviselő-testülete  
      a Győrújbarát Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Társulása 
      alapító okiratát  elfogadja. 
2.) E határozat mellékletét képezi a Győrújbarát Gyermekjóléti 

Szolgáltatást  
    Ellátó Társulás Alapító Okirata. 
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    Határidő: A Magyar Államkincstárnál történő törzskönyvi 
nyilvántartásba vétel  napja 
    Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
2./ Baráti Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a képviselő-
testület tagjai részére.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Korábbi ülésén már döntött a képviselő-testület 
a bölcsődei létszám bővítéséről, az alapító okirat módosítására is szükség van emiatt. 
 
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: 
 

115/2013.(XI.21.) 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./  Győrújbarát, 3676/1 hrsz belterületbe vonása - végső szerkezeti terv 

módosítása 
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 Felső-Erzsébet utcai telkek belterületbe 
vonásáról van szó, melyről már többször tárgyalt a képviselő-testület, most pedig a 
végső szavazás fázisához érkezett az ügy. 
  
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztésben szereplő határozati 
javaslatot teszi fel szavazásra. 



 4 

 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás 
nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

116/2013.(XI.21.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárul a 3676/1-3676/8 hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában a 
Település Szerkezeti Terv módosításához. 

 
 
4./  II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola meglévő épületrész és csarnok beázása – 

beszerzési eljárás 
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: Először februárban tapasztaltuk, hogy az iskola  
bejárata fölött megrepedtek a cserepek, ami beázást okozott. Ezután a cserepek 
cseréje megtörtént. Ezt követően a villanyóránál történt beázás. Ekkor szakember 
megnézte, bádogos pedig megjavította a hibát. Másfél-két héttel ezelőtt azonban 
ismét beázások történtek a sportcsarnokban. A műszaki ügyintéző felmérte az 
épületet, megkereste a hibákat, és lefolytatta a beszerzési eljárást. Megállapítottuk, 
hogy nem a felújítással érintett területeken vannak a hibák. 
 
Rácz György képviselő: A csarnok üveges tetőrésze fel lett újítva korábban, úgy 
emlékszem. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Nem azon a részen ázik, hanem a két épület 
csatlakozásánál. 
 
Rácz György képviselő: A szükségességet nem vitatom, egyetlen kérdés, hogy van-e 
rá pénz. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egyelőre nincs rá keret. De mint korábban is 
tájékoztattam a képviselő-testületet, az Államkincstártól kaptunk egy felhívást, hogy 
mivel az Önkormányzat tartja fenn az iskoláját, lehetőség van működési kiadásokra 
pályázni. A pályázat beadása meg is történt testületi határozat alapján, de az elbírálás 
nem érkezett még meg. A tájékoztatások szerint az önkormányzat várhat támogatást 
még ez évben. 2014. évben az intézményfenntartó önkormányzatok, valamint azon 
önkormányzatok, amelyek csak kis mértékben adósodtak el, számíthatnak további 
támogatásra. A beszerzési eljárást a hivatal lefolytatta, és megtörtént a legjobb 
ajánlatnak a kiválasztása, melyet az előterjesztés tartalmaz. Annyival egészíteném ki, 
hogy 2014. évi kifizetésre kerüljön megkötésre a szerződés a kivitelezővel. 
Amennyiben a pályázatot még ez évben elbírálják, akkor pedig azonnal ki tudjuk 
fizetni, a támogatások úgyis címzetten érkeznek. 
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Pammer Ernő képviselő: A munka elvégzése után lesz-e rá garancia és mennyi 
garancia lehet? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Rendeletben rögzített, hogy milyen szerkezeti 
részeknek és milyen feladatoknak mennyi a garancia ideje. 
 
Rácz György képviselő: Az utóbbi időben nagyon el van hanyagolva az iskola 
karbantartási szempontból. A radiátorok alatt vödrök vannak. A karbantartási 
füzetbe bejegyzett hibákat senki nem javította a termekben. Nehéz a karbantartókat 
„megszerezni”, hogy elvégezzék a feladatokat. A mi vagyonunk az iskola, vigyázni 
kellene rá.  
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egyetértünk abban, hogy nem szabad engedni 
az épület állapotának romlását. A tavalyi évben minden intézményben kértem az 
intézményvezetőket, hogy nyissanak egy füzetet, és velem egyeztetve, meghatározott 
napokon végzik a munkákat a karbantartók. Amit pedig ők nem tudnak elvégezni, 
arra szakembert hívunk. Épp a mai napon járta végig a karbantartó és az iskola 
igazgató az iskolát, és végignézték a bejegyzett hibákat. A füzetbe a bejegyzéseket 
dátummal ellátva kértem, csakúgy, mint a feladat elvégzését is. Holnap kivizsgálom, 
és egyeztetek a vezetőkkel. 
 
Pammer Ernő képviselő: Akkora közintézményről van szó, hogy mindig 
előfordulnak hibák. Meg kéne fontolni, hogy az iskola intézményre külön egy fő 
karbantartót, esetleg rész munkaidős nyugdíjast lehetne-e alkalmazni megbízásos 
alapon, vagy havi átalányban. Kevesen vannak a karbantartók.  Minimális összeggel 
meg lehetne oldani ezt. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Örülnénk, ha lenne ilyen nyugdíjas, aki ezt 
elvállalná.  
 
Rácz György képviselő: 2008 őszén elvették az iskolától a karbantartókat. Ha az 
önkormányzathoz tartoznak, akkor elsősorban az önkormányzathoz mennek 
javítani. Tűrhetetlen állapotok vannak az iskolában. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A határozati javaslatot annyival szeretném 
kiegészíteni, hogy a 2014. évi költségvetés terhére történjék meg a szerződéskötés a 
legjobb ajánlattevő céggel. Abban az esetben, ha az előbb említett összeget támogatás 
formájában az iskola fenntartására megkapja az Önkormányzat, akkor azonnal 
történjék meg a számla kiegyenlítése. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 
 

117/2013.(XI.21.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola javításával kapcsolatos beszerzési 
eljárást lefolytatta, és megállapítja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot a 
Dávid Bau Kft adta 2.188.607,- Ft + Áfa összegben. 
Felhatalmazza a polgármestert a legkedvezőbb ajánlattevő, Dávid 
Bau Kft-vel megkötendő szerződés aláírására, melynek pénzügyi 
teljesítése a 2014. évi költségvetés terhére történik. Abban az esetben, 
ha a szerződésben szereplő  összeget támogatás formájában az iskola 
fenntartására megkapja az Önkormányzat, akkor azonnal történjék 
meg a számla kiegyenlítése. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: értelem szerűen 
 

 
5./  87/2013.(IX.10.) Kt határozat kiegészítése  

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.  
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az előző testületi ülésen előterjesztett határozati javaslatból 
két szó kimaradt, mivel a Körzeti Földhivatal részéről nem megfelelő tájékoztatást 
kaptunk. Szükség van a határozatba beletenni a „belterületbe csatolás” kifejezést,  és 
erről újabb határozatot hozni. 
 
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: 
 

118/2013.(XI.21.) 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. 
Hozzájárul a 0105/24, 0105/75,0119/1,0119/2 és 0102/25 helyrajzi számú 
ingatlanok belterületbe csatolásához. 
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Napirendek utáni hozzászólások: 
 
Zólyomi Péter képviselő: Jegyző asszonynak e-mailben már jeleztem, hogy javasolni 
szeretném, hogy január 1-től a képviselő-testületi ülések kezdete 14 óráról 17 órára 
kerüljön áthelyezésre. Kérem, hogy a decemberi ülésen foglalkozzon ezzel a 
képviselő-testület. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Megkaptam az e-mailt, válaszoltam is Önnek rá. Ebben az 
esetben a hétfői napot fogom tudni javasolni, mivel a kollégák ezen a napon 
dolgoznak 18 óráig. Ez alapján fog a munkaterv a decemberi testületi ülésre 
előterjesztésre kerülni.  
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 17 óra 42 perckor bezárja.  
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Dr. Márai István  
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 
 
 
 


