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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. május 10-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

Juhászné Árpási Irma: Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a mai testületi ülésünkön. 

Megállapítom, hogy ülésünk határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Árvai István és dr. Palla 

Roland képviselő urakat javaslom.  

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Árvai István és Dr. Palla Roland települési képviselőket. 
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Napirendi javaslat: 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

Napirend: 

1. A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

2. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és 

Működési Szabályzatának felülvizsgálata  

Előterjesztő:  Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

3. Beszámoló a településen folyó gyermekvédelmi tevékenységéről  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

4. Pályázati kiírásról döntés a település belterületi útjainak karbantartása tárgyában  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

5. A győrújbaráti 2817/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

6. Döntés Vis Maior ügyben  

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

7. A 2011. évre szóló teljesítmény követelmények kiemelt céljainak meghatározása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8. Kiváló sportoló támogatása  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

9. Győrújbarát Község Komplex vízrendezési terve 

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

10. Tájékoztatás Győrújbarát Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzata 

 megalkotásáról  

       Előrerjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

 

Juhászné Árpási Irma: Szeretném jelezni, hogy a 8./ napirendi pontot le kell venni, mivel hónap 

közepén megoldódott az ügy. Aki a 8./ napirendi pont levételével egyetért, kézfeltartással jelezze. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

elfogadja a 8./ napirendi pont levételét a napirendek közül. 

 

Juhászné Árpási Irma: Két napirendi pontot pedig fel kell vennünk:  

 11./ Közbeszerzési és beszerzési döntések 

 12./ Döntések a település-fejlesztési bizottság előterjesztéseiről  

 

Aki a pót napirendekkel együtt a napirend elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a fenti  pót napirendi 

pontokkal kiegészített napirendi javaslatot. 

 

Napirendi pontok a fenti döntések után: 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 

c) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

d) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

Napirend: 

1./ A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

2./ Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és  

Működési Szabályzatának felülvizsgálata  
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Előterjesztő:  Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

3./ Beszámoló a településen folyó gyermekvédelmi tevékenységéről  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

4./ Pályázati kiírásról döntés a település belterületi útjainak karbantartása tárgyában  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

5./ A győrújbaráti 2817/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

6./Döntés Vis Maior ügyben  

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

7./ A 2011. évre szóló teljesítmény követelmények kiemelt céljainak meghatározása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8./ - levételre került - 

9./ Győrújbarát Község Komplex vízrendezési terve 

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

10./ Tájékoztatás Győrújbarát Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzata 

 megalkotásáról  

       Előrerjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

11./ Közbeszerzési és beszerzési döntések 

12./ Döntések a település-fejlesztési bizottság előterjesztéseiről 

 

 

Juhászné Árpási Irma: Szeretettel köszöntöm helyettes jegyző asszonyt, Szalainé dr. Németh 

Annamáriát. Kérem, hogy mutatkozzon be. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Engedjék meg, hogy bemutatkozzam. Én vagyok az a nő, akit 

önök látatlanban bizalommal megválasztottak helyettes jegyzőnek addig, amíg a végleges jegyző  el 

nem foglalja a helyét. Szalainé Németh Annamária vagyok, 17 éve dolgozom, 90%-ban a 

közigazgatásban. Jogi szakvizsgával rendelkezem. A közigazgatás több területén is tapasztalatot 

szereztem. Rábapatona község jegyzője vagyok, büszkén vallom, hogy tősgyökeres rábapatonai 

vagyok. Örülök, hogy itt lehetek önöknél, dolgozhatok önöknek, remélem, hogy az önök 

megelégedésére mindaddig, amíg az új jegyző be nem lép. Engedjék meg, hogy egy gondolatot 

hozzátegyek a bemutatkozásomhoz. A napirendek között láthatnak olyat, amit megszoktak már, hogy 

korábban tárgyalnak. Bizonyos napirendi pontokat kénytelenek voltunk napirendre tűzni az idő 

rövidsége miatt, mivel ezekkel korábban kellett volna már foglalkozni, de eddig nem került rá sor 

(munkaterv, SZMSZ felülvizsgálata, teljesítmény követelmények). Kérem, segítsék a munkámat azzal, 

hogy konstruktívan együttműködnek velem, én is igyekszem az önök megelégedésére dolgozni. 

Köszönöm hogy meghallgattak. 

 

Rácz György: Napirend előtt szeretnék hozzászólást tenni, „Még egyszer és részemről utoljára a 

jegyzőváltásról” címmel. 

 

Juhászné Árpási Irma: Engedélyezem a hozzászólást. 

 

Rácz György: A képviselő felolvassa hozzászólását, mely jelen jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

Napirendek előtt 

 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

 

Juhászné Árpási Irma: Kicsit eltér az előterjesztés a megszokottól. A jegyző asszony és a 

Belügyminisztérium iránymutatásai alapján készültek el az előterjesztések. Napirendek előtt az első 

pont a tájékoztató a lejárt határidejű döntések végrehajtásáról.  

 

Az előterjesztés anyaga írásban megküldésre került a települési képviselők részére, a meghívóval 

együtt. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással elfogadja az 

előterjesztést. 

 

b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési képviselők 

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A tisztelt képviselő-testület az előterjesztést írásban megkapta. A szociális 

igazgatás és a szociális ellátás helyi szabályairól szóló rendelet, valamint az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló rendelet alapján átruházott hatáskörben eljárva az utolsó beszámoló óta temetési 

segélyt nem fizettünk ki. Kérem a beszámoló elfogadását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1. A Képviselő-testület 2011. évi munkaterve  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési képviselők 

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A napirendet Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság is tárgyalta. A 

Szociális Bizottság szintén tárgyalta, és elfogadásra javasolja. 

 

Rácz György: A Településfejlesztési és a Pénzügyi Bizottság ülésén is ott voltam, mindegyik 

bizottság egyhangúlag támogatta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

73 /2011.(V.10.) Kt határozat 

1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évre 

szóló munkatervét elfogadja. 

2.) Felkéri a polgármestert, hogy a jóváhagyott munkatervet az SZMSZ 30.§ (6) 

bekezdésében felsoroltak részére küldje meg, továbbá a 31.§-ában előírtak 

szerint tegye közzé 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. május 31. 

 

2. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatának felülvizsgálata  

Előterjesztő:  Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

 

Juhászné Árpási Irma: Az előterjesztést jegyző asszony elkészítette. A Pénzügyi, a Szociális és a 

Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. Jegyző asszony kívánja-e kiegészíteni? 



 5 

Szalainé dr. Németh Annamária: Fenntartom az előterjesztést. 

 

Zólyomi Péter: Jó az SZMSZ, csak nem nekünk. Kisebb faluban ez jól működő SZMSZ lehet. A 

helyi adottságaink, hagyományaink, munkastílusunk nem jelenik meg, ami szerintem nem jó. A 4.§ a 

Baráti Hírmondó szerkesztésével kapcsolatosan teljesen idegen attól, ahogy eddig működött a 

Szerkesztő Bizottság. A 22.§ a képviselők jogairól nem ír, csak a kötelességeiről. Jogom van-e pl. 

elektronikus úton megkapni az előterjesztéseket? Eszerint 8 ülést tartunk évente, szerintem tizet kell 

tartanunk. A 26.§ szerint ki az a kör, aki minden előterjesztést megkap? Biztos, hogy 35-40 embernek 

ki akarjuk küldeni ezt az anyagot papír alapon? A 35.§ a polgármesteri szakértő…ki bízza meg, és 

mivel? 18 év alatti személy csak polgármesteri engedéllyel ülhet a testületi ülésen. Ki fogja 

ellenőrizni? Nem találtam meg a jelenlévő állampolgárok hozzászólásának a lehetőségét. A 60.§ (2) 

bekezdés szerint a polgármester a tartalék 10%-áról önállóan dönthet. Tehát jelen esetben 10 millió Ft-

ról dönthet szabadon. Továbbá a jegyző ügyfélfogadási időben fogadási napot tart, a széksértés, amiről 

nem sokat tudunk. Aki ellen ilyen határozatot hoz a testület, az milyen fórumhoz fordulhat? Szerintem 

ez nem Győrújbarátról szól, visszalépés lenne. A felújított SZMSZ-ünket jegyző úr elkészítette, csak 

nem került testület elé. Ez annak a felelőssége, aki a napirendi pontokat összeállítja. Javaslom, hogy a 

törvény adta lehetőséggel élve mondjuk azt, hogy átnéztük a jelenleg érvényes SZMSZ-t. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Valóban, Rábapatona fele akkora település, mint Győrújbarát, de a 

jogszabályok ugyanazok. Az SZMSZ kialakítása során nem teljesen saját kútfőre hagyatkoztam. 

Háromirányú iránymutatásra támaszkodtam: a jogalkotásról szóló jogszabály, jogszabály-

szerkesztésről szóló jogszabály, valamint a Belügyminisztérium útmutatása, ami az SZMSZ 

felülvizsgálatával foglalkozik. Önök októberben foglalkoztak az SZMSZ átalakításával a választások 

miatt. Az Ötv. egyik 1994-es módosítása írja elő az SZMSZ-nek a ciklusprogramot követő fél éven 

belüli felülvizsgálatát. Mivel eddig nem történt meg, az én kötelességem az, hogy a jogszabályban 

foglaltakat végrehajtsam. Úgy ítélem meg, hogy képviselő úr nem tett módosító indítványt sem a 

bizottságban, sem most, elmondta az észrevételeit. A Baráti Hírmondó c. kiadványt is csak a 

Kulturális Örökségvédelmi Hivatal engedélyével lehet kiadni. Nem lehet az a szerkesztő, aki a kiadó. 

A jegyző azért a felelős kiadó, mert ha bejegyezték ezt az újságot, akkor neki kell gondoskodni a 

kiadásról. A szerkesztő bizottság eddig is működött, ezután is működni fog.A magam részéről nem 

fogok strukturális változásokat bevezetni, de amit végig kell vinni, azt végig fogom vinni. A 

széksértés és a képviselő kötelezettségei azért került bele, mert a Belügyminisztérium nyomatékosan 

ajánlja. Én a magam részéről azért is jónak tartom, hogy a demokrácia gyakorlása során is rendezett 

mederben, normális hangnemben tudjon a testület haladni. Úgy gondolom, hogy ezzel senkit 

joghátrány nem fog érni. Az SZMSZ lényege, hogy a testület az ülésein érdemi döntéseket tudjon 

hozni. Én a magam munkáját fogom elvégezni. Mivel korábban nem fogadtak el SZMSZ módosítást, 

ezért hoztam én a testület elé. Ha módosító indítvány van, akkor tegye meg most, vagy bizottsági 

ülésen fel kellett volna vetni, és tudtak volna érdemben vitázni. 

 

Dr. Bálló Ferenc: A bizottsági ülések előtt részletesen tanulmányoztam az anyagot. Nem értem 

Zólyomi Pétert, mivel a bizottságon megszavazta a tervezetet. Ennek ellenére ezt a hozzászólást tette. 

A tervezetet minden szempontból törvényesnek ítélem meg, a hatályos jogszabályoknak megfelel, 

elfogadásra javaslom. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Jegyző asszonyhoz szeretnék kérdést feltenni. Hat hónapon belül el kell 

fogadni, vagy be kell terjeszteni? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: A jogszabály úgy szól, hogy „a Képviselő-testület 6 hónapon belül 

köteles felülvizsgálni az SZMSZ-ét”. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: A tegnapi Szociális Bizottság ülésén adtam hangot aggályaimnak. Pár 

dolog szerintem kimaradt: mi fér bele a képviseleti demokráciába, állampolgári részvételt biztosítani 

kell, népszavazás kezdeményezésének feltételei. Van-e arra lehetőség, hogy most beterjesztjük az 

SZMSZ felülvizsgálatát, viszont egy munkaértekezlet keretében még átbeszéljük pontról pontra? 
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Szalainé dr. Németh Annamária: Mindaddig, amíg el nem fogadják, ez egy tervezet. Azért kapták 

meg a képviselők, hogy áttekintsék, a módosító javaslatokat tegyék meg, és a testület érdemben tudjon 

dönteni. Kissé kicsúsztunk a 6 hónapos határidőből. 

 

Juhászné Árpási Irma: Az Ötv. szó szerint azt írtja: „A képviselő-testületek az alakuló ülésüket 

követő fél éven belül felülvizsgálják és megalkotják az SZMSZ-üket” A márciusi ülésre be kellett 

volna terjeszteni. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület 6 igen, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodással a mellékelt formában megalkotja az 

alábbi rendeletét: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

7/2011. (V.11.)   

önkormányzati rendelete  

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

 

 

3. Beszámoló a településen folyó gyermekvédelmi tevékenységéről  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Juhászné Árpási Irma: Írásban az anyagot mindenki megkapta. A képviselő-testületnek kötelessége a 

gyermekvédelmi feladatok megtárgyalása és elfogadása. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

74 /2011.(V.10.) Kt határozat 

  Győrújbarát Község önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyzőnek a  

gyermekvédelmi feladatok 2010. évi ellátásáról szóló tájékoztatóját elfogadja. 

 

75/2011.(V.10.) Kt határozat 

Győrújbarát Község önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújbarát  

Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye Győrújbarát 

munkatársának a Győrújbarát településen a gyermekjóléti és családsegítő 

feladatok ellátásáról szóló 2010. évi beszámolóját elfogadja. 

 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Ezzel mind az a./ mint a b./ határozati javaslatát elfogadta a 

testület. 

 

4. Pályázati kiírásról döntés a település belterületi útjainak karbantartása tárgyában  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési képviselők 

részére. 
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Juhászné Árpási Irma: Az előző ülésen döntés született arról, hogy készítsük elő a belterületi útjaink 

felújítására vonatkozó sorrendet. A Pénzügyi és a Településfejlesztési Bizottság is megtárgyalta. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: A napirendhez a költségvetéses táblázatot mindenki az ülés előtt 

megkapta. 

 

Balzer Miklósné: A Mátyás körút 74-76 sz. előtti telkekkel kapcsolatosan szólnék, ami a Szűk-

Horgas bejáratához vezet. Az elmúlt 50 évben három közmű fejlesztése történt meg ezeken a telkeken. 

Ígéretet kaptunk arra, hogy amikor befejeződik a beruházás, akkor helyreállítják az utat. Ennek 

karbantartásáról jelenleg én gondoskodom. Nyári esőben a horgas elmossa a belterületi utat. 24 m út 

aszfaltozásáról lenne itt szó. 

 

Juhászné Árpási Irma: Pontosan erről szólnak az előterjesztések, hogy felmérjük útjainkat, ami nem 

került helyreállításra. Időrendi sorrendben felállítja a testület, hogy az utakat mikor teszi rendbe. 

 

Zólyomi Péter: Az előterjesztés egyik része ellentétes a rendeletünkkel. Van érvényes beszerzési 

szabályzatunk, 2009.. márciusában fogadtuk el, melynek értelmében az 1 millió Ft feletti 

beszerzéseket nem meghívásos pályázaton, hanem nyílt pályázaton kell eldönteni. A fűnyírást és 

hótolást is interneten és újságban hirdettük meg a szabályzatunknak megfelelően. Módosítsuk ezt a 

részt úgy, hogy nyílt pályázaton kérjünk be ajánlatokat.  

 

Juhászné Árpási Irma: A 10./ napirendi pontban benne van, hogy „tájékoztatás” a beszerzési 

szabályzat megalkotásáról. Ez a szabályzat május 1-jétől hatályos. Ez az előterjesztés már annak 

szellemében készült. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: A Beszerzési szabályzat egy belső szabályzat. A jegyző alkotja 

meg, a polgármesterrel együtt elfogadja. Könyvvizsgálati próbát is kiállt. Amikor ide kerültem, ilyen 

részletességgel rendelkező Beszerzési szabályzat nem volt. A munkámat úgy tudom felelősséggel 

elvégezni, ha ilyen szabályzat van. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Nem mi alkotjuk meg a Beszerzési szabályzatot, nem mi fogadjuk el, hanem a 

jegyző, de ő köteles tájékoztatni a testületet. Mivel a jegyző elkészítette, május 1-jén hatályba lépett. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Tehát nem volt előtte érvényes Beszerzési szabályzat? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Nem volt ilyen részletességű, és ilyen típusú bontása a Beszerzési 

szabályzatnak, mint ami alapján itt is eljárni szeretnék. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Tehát értékhatárra vonatkozó pont nem volt abban a szabályzatban. Miért 

kellett azon változtatni? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: A Beszerzési szabályzatot könyvvizsgálóval történt egyeztetést 

követően az irányadó jogszabályoknak megfelelően készítettem el. Ez alapján látom biztosítottnak a 

beszerzések lebonyolítását, ennek alapján tudom a jegyzői munkámat elvégezni, így látom 

biztosítottnak a törvényességet. Csak részletes szabályzat alapján vagyok hajlandó eljárni. 

 

Cserepes István, győrújbaráti polgár szót kér, a polgármester szót ad neki. 

 

Cserepes István: Az eredeti költségbecslésben kellett lennie olyan tételnek, hogy az útburkolat 

helyreállítása. Vissza lett-e tartva a kivitelezőtől az az összeg? Ha nem, akkor felül kell vizsgálni, 

hogy miért nem? 

 

Juhászné Árpási Irma: Az utolsó közmű a csatorna beruházás volt 1998-ban. Abban az állt, hogy 

egy minőségi fokkal jobb utat kap. Ez szerepelt az akkori szerződésben. Módosító javaslat tehát nem 

érkezett a napirenddel kapcsolatosan. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslat a./ pontját teszi fel 

szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

 

76 /2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a település belterületi útjainak felújítását, kátyúzását és javítását egyszerű 

beszerzési eljárás lefolytatásával elvégezteti.  

2. A Képviselő-testület ajánlati felhívásként elfogadja a jelen előterjesztés 

mellékletét képező ajánlati felhívást és annak részét képező beárazott 

költségvetést.  

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a beszerzési eljárást 

folytassa le, melynek során az alábbi három ajánlattevőt hívja fel az ajánlattételi 

felhívás szerinti ajánlattételre, a begyűjtött ajánlatokat pedig a Pénzügyi 

Bizottság, mint bíráló bizottság és a Képviselő-testület, mint döntéshozó elé 

terjessze, annak eljárás lefolytatását követő soron következő ülésére:  

a. LANG-SZOLG Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, 

István u. 213.) 

b. ARVIA ÉPÍTŐ Kft. (9024 Győr, Bartók Béla u. 8. A. ép. I. em. 4.) 

c. HUN-ROAD MOVA Építő Kft. (9021 Győr, Árpád út 14. III. em. 24.) 

4. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésében e célra 

rendelt 10.000.000,- Ft-s összegből rendeli fedezni az útjavítási munkálatok 

ellenértékét.  Felhívja a jegyzőt, hogy 2011. évi költségvetési rendelet 

végrehajtása során a fentiekre legyen figyelemmel és biztosítsa a beruházás 

fedezetét a keretösszegből.  

Felelős:  Polgármester    3. pontra 

Jegyző    4. pontra 

Határidő:  folyamatos 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslat b./ pontját teszi fel 

szavazásra. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1  tartózkodással az alábbi határozatot 

hozza: 

 

77 /2011.(V.10.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy saját műszaki szakembereivel felméreti a település belterületi útjai közül 

azokat, melyek szilárd burkolattal még nem ellátottak, az alábbiak szerint:  

a. azon utak felmérése, melyek nem rendelkeznek szilárd burkolattal 

(folyóméterre, szélességre, anyagigényre, várható költségkimutatással – felületi 

zárásra és szilárd burkolatra), 

b. az a. pont szerinti utakból azok megjelölése, melyek esetében a lakosság 

önerő hozzáadását vállalná az út burkolattal történő ellátásához illetve felületi 

zárásához (önerő mértéke, zárás-burkolás jellege) 

2. Felkéri a polgármestert, hogy intézkedjék olyan költségkimutatás és 

műszaki szempontok szerinti anyagigény kimutatás elkészítésére, melyből 

kiderül, hogy az érintett útfelületek és a legproblémásabb állapotú utak felületi 

zárása illetve a szilárd burkolattal történő ellátása milyen költségvetési 

forrásokat igényelne -a lakosság bevonásának figyelembe vételével- az 

Önkormányzattól; 
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3. Felkéri továbbá, hogy olyan hosszú távú –több évre szóló- tervjavaslatot 

terjesszen a Képviselő-testület elé, mely ezen burkolatlan utak felületi zárásának 

illetve burkolásának ütemezését, sorrendiségét és tárgyévre vonatkozó 

költségvetési terhét is tartalmazza, melynek részletes megvalósítására majd a 

ciklus folyamán, az önkormányzat költségvetési lehetőségeinek függvényében –és 

a lakosság esetleges anyagi hozzájárulásának figyelembe vételével- kerülhet sor.  

Felelős:   Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő:   2011. augusztus 9. 

 

5. A győrújbaráti 2817/4 hrsz-ú ingatlan kisajátítási ügye  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési képviselők 

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A testület döntött ezen ingatlan megvásárlásáról. Megtörtént az ingatlanra 

árajánlat kérés, igazságügyi szakértő adta. Nem fogadták el a tulajdonosok, ezért el kell indítani a 

kisajátítási eljárást. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

78/2011.(V.10.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a Győri Körzeti Földhivatal által Győrújbarát belterület, 2817/4 hrsz. alatt 

felvett, gazdasági épület besorolású ingatlant -a kisajátításról szóló 2007. évi 

CXXIII. Törvény 2.§ c) pontja alapján terület- és településrendezés céljára, 

közforgalom számára nyitott parkoló és közterület bővítés céljából-, kisajátítja, 

mivel adásvételi jogügylettel az ingatlant megszerezni nem tudja.  

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kisajátítási eljárás 

megindításához szükséges dokumentációt összeállíttassa és a szükséges 

kisajátítási tervet készíttesse elő, továbbá a kisajátítási eljárás lefolytatásának 

költségeit Győrújbarát Község Önkormányzatának 2011. évi költségvetése 

tartaléka terhére biztosítsa.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kisajátítási 

eljárást megindítsa és a szükséges jognyilatkozatokat a kisajátítási eljárás során 

joghatályosan megtegye. 

 

Felelős:  Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 2. pontra 

    Juhászné Árpási Irma polgármester   3. pontra 

Határidő:  2011. június 1. illetve folyamatos  2. pontra 

   folyamatos     3. pontra  

 

 

6. Döntés Vis Maior ügyben  

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési képviselők 

részére. 
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Juhászné Árpási Irma: A löszfal omlást vis-maior pályázatból szeretnénk helyrehozatni. Jogszabályi 

változás miatt valószínűleg nem jogosult Győrújbarát, mivel nincs ott állandó lakos, de mindent 

megteszünk, hogy befogadják az igényünket, továbbküldtük az igényünket további értelmezésre. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

79/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy Győrújbarát Község Önkormányzata a győrújbaráti 3750/1, 3750/2 

helyrajzi számú ingatlanokra érvényes biztosítással nem rendelkezik; továbbá, 

hogy a település a 2011. évi költségvetéséről szóló 47/2011.(IV.12) önkormányzati 

rendeletében a helyreállítási munkákra az önkormányzat előirányzattal és 

fedezettel nem rendelkezik, ezért a képviselői-testület elhatározza, hogy az 

érintett területre vonatkozóan a vis maior tartalék felhasználásának részletes 

szabályairól szóló 9/2011.(II. 15.)  Korm. rendelet alapján támogatási 

kérelmet nyújt be. 

2. A testület felkéri Juhászné Árpási Irma polgármester asszonyt, hogy a vis 

maior támogatási kérelmeinek kötelező mellékleteivel együtt az illetékes 

hatóságokhoz a jogszabályokban meghatározott határidőben eljuttatni 

szíveskedjen.  

Felelős:   Polgármester 

Határidő:   folyamatos 

 

7. A 2011. évre szóló teljesítmény követelmények kiemelt céljainak meghatározása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga korábban a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési 

képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: Minden évben a decemberi ülésen el kell fogadni a teljesítmény 

követelményeket, hogy majd a jegyző az egyes dolgozókra lebontva is el tudja készíteni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

80/2011.(V.10.) Kt határozat 

  

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a teljesítménykövetelmények 

meghatározása végett 2011. évre az alábbi kiemelt célokat határozza meg:  

  

a. A 2011. évi költségvetési gazdálkodás keretében a körültekintően 

takarékos és szabályszerű intézményi gazdálkodás megvalósítása, különös 

tekintettel a 2010-2014. közötti ciklus gazdasági programjában és az aktuális 

költségvetési koncepcióban megfogalmazott célkitűzések megvalósítására. 
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b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség, következetesség 

és hatékonyság elvei szerinti eljárás, továbbá a köz- és magánérdek 

összehangolásának megvalósítására való törekvés. 

c. A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való aktív 

szakmai közreműködés. 

d. A költségvetési támogatások pályázati úton való megszerzésének 

feltárása, a pályázatok elkészítése, illetőleg az előkészítésben való közreműködés, 

az elnyert pályázatok projektjei megvalósításában való egyéni és kollektív 

munkálkodás.  

 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg 

majdan a végleges jelleggel kinevezett jegyző 2011. évre szóló 

teljesítménykövetelményeit.  

 

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a 

Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére a 2011. évben irányadó, személyre 

szóló teljesítménykövetelményeket.  

 

9. Győrújbarát Község Komplex vízrendezési terve 

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a települési képviselők 

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: Három árajánlat került az előző képviselő-testületi ülésen a képviselők elé. 

Kérte akkor a testület, hogy a Hidro-Plantól kérjünk részletesebb ajánlatot. Ez megtörtént, a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta, és a Fehérvári Vízitervet javasolja kiválasztani, mint legjobb árajánlat tevőt a 

munkák elvégzésére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

81/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település 

komplex vízrendezési terve elkészítésére beérkezett ajánlatok közül a Fehérvári 

Víziterv Mérnöki Kft 15.350.000,-Ft + Áfa = Bruttó  19.187.500,- Ft vállalási árú 

ajánlatát fogadja el, az azonos tartalmi paraméterek melletti legalacsonyabb 

árajánlat értékelési szempont alapján. Ez volt a legkedvezőbb árajánlat. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyban kötendő 

tervezési (megbízási) szerződést aláírja, az ahhoz szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye. 

3. A jelen határozat 1. pontjában meghatározott összeg fedezetét a Képviselő-

testület a 2011. évi költségvetés e célra rendelt tartalékából fedezi. 

 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. június 30. 2. pontra 

    egyébként  folyamatos 
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10. Tájékoztatás Győrújbarát Község Önkormányzata Beszerzési Szabályzata 

megalkotásáról  

Előrerjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

 

Az előterjesztés – a Beszerzési szabályzat - a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 

települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: Megkérdezem jegyző asszonyt, hogy kíván-e hozzáfűzni az előterjesztéshez 

valamit? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: A Beszerzési szabályzatban szigorúak az összeférhetetlenség 

szabályai. A döntéshozatalban és a bírálatban ne ugyanazok a személyek vegyenek részt. Szigorú 

eljárási szabályokat állapítottam meg. Az itteni működésem alatt ehhez az eljárási szabályzathoz 

ragaszkodom. 

 

Zólyomi Péter: Tartalmaz-e olyan kitételt, hogy mikor kell nyilvánosan ajánlatokat bekérni? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Nem tér ki erre. Ez a szabályzat a minimum követelményeket 

tartalmazza. Ha az önkormányzat úgy ítéli meg, akkor nyilvános ajánlatbekérést tehet. 

 

Zólyomi Péter: Tehát az előző hatályon kívül helyeződik? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Semmilyen határozatot nem helyeztem hatályon kívül. A 

beszerzések szabályai változtak, hozzá kell igazodni a változó jogszabályi környezethez. 

 

Zólyomi Péter: A 2009-es szabályzatban benne van, hogy 1 millió Ft feletti összeg esetén nyilvánossá 

kell tenni. Tehát ez hatályon kívül lett helyezve? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Minden teljesen nyilvánosan zajlik. 

 

Zólyomi Péter: Eddig úgy volt, hogy az ajánlatbekéréshez nyilvános ajánlatkérési eljárást kell 

lefolytatni. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Nem írja elő kötelezően a szabályzat. De ha úgy ítéli meg az 

önkormányzat, akkor lehet. A szabályzatot nem kell elfogadnia a képviselő-testületnek, ez egy belső 

szabályzat. A döntés az önök hatáskörébe tartozik. Ez a szabályzat alkalmas arra, hogy közbeszerzési 

értékhatár alatti beszerzések megvalósulhassanak. A már megindult, folyamatban lévőknél semmilyen 

változást nem eszközlök. De ami az én felelősségi körömbe tartozik, csak részletes, mindenre kiterjedő 

szabályzat nyugtat meg, hogy megfelelek mindenben a jogszabályoknak. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldésre került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület 7 igen, 2 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

82/2011.(V.10.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

Beszerzési Szabályzata megalkotásáról szóló tájékoztatást tudomásul veszi. 
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11./ Közbeszerzési, beszerzési döntések 

 

11. a/ Közbeszerzési szabályzat módosítása 

 

Juhászné Árpási Irma: Februárban módosítottuk a közbeszerzési szabályzatot. A jelen hatályos 

törvényeknek nem felel meg, ezért módosítani kell. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária: Csak az összeférhetetlenségi rész változott meg, hogy 

megfeleljünk a hatályos jogszabályoknak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

83/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja 

az Önkormányzat hatáskörébe tartozó közbeszerzéseket érintő előírásokat 

tartalmazó Közbeszerzési Szabályzat módosításait és a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Közbeszerzési Szabályzatot.  

2.  A módosított Szabályzat rendelkezéseit 2011. május 11. napjától, az azt 

követően indul közbeszerzési eljárásokban kell alkalmazni.  

Felelős: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

Határidő: folyamatos 

 

11.b/ Közbeszerzési eljárásról döntés a NYDOP 5.1.1/B-09-2009-0012 azonosító számú „Bölcsőde 

kialakítása – Győrújbarát” elnevezésű pályázathoz kapcsolódóan 

 

Juhászné Árpási Irma: Az előterjesztést írásban mindenki megkapta. A pályázat lebonyolítója, akit 

2007-ben választott a testület, ő előkészítette. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

84/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a NYDOP 5.1.1/B-09-2009-0012 azonosító számú, „Bölcsőde 

kialakítása - Győrújbarát” elnevezésű projekt építési munkálatainak a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alá tartozik. 

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a NYDOP 

5.1.1/B-09-2009-0012 azonosító számú, „Bölcsőde kialakítása – Győrújbarát” 

elnevezésű projekt megvalósítására közbeszerzési pályázatot ír ki. A jelen 

határozat mellékletét képező közbeszerzési felhívás tartalmát a Képviselő-testület 

jóváhagyja. 
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3. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ajánlati Felhívás közzétételéhez 

szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 

Felelős: Juhászné Árpás Irma Polgármester   

Határidő:  2011. május 20.  

 

11.c/ Egyszerű beszerzési eljárásban döntés - a NYDOP 5.1.1/B-09-2009-0012 azonosító számú 

„Bölcsőde kialakítása – Győrújbarát” elnevezésű pályázat műszaki ellenőri tevékenységről  

 

Az előterjesztés írásbeli anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A műszaki ellenőr tevékenységéről szóló döntés. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

 

85/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a NYDOP 5.1.1/B-09-2009-0012 azonosító számú „Bölcsőde kialakítása – 

Győrújbarát” elnevezésű pályázat építési munkálatainak megvalósításához 

műszaki ellenőri tevékenység elvégzésére vonatkozó ajánlatok közül a 

WEBSTER Mérnöki Iroda Kft. (9030 Győr, Kenderáztató u. 10.) ajánlata 

tartalmazza a legjobb árajánlatot, így ezen cég illetve ajánlata a nyertes a 

tágybani egyszerű beszerzési eljárásban.  

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

WEBSTER Mérnöki Iroda Kft. (9030 Győr, Kenderáztató u. 10.) egyszerű 

beszerzési eljárásban  műszaki ellenőri tevékenység végzésére tett ajánlatát,  

mely nettó 1.250.000,- Ft + ÁFA összegű. 

3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a WEBSTER 

Mérnöki Iroda Kft. (9030 Győr, Kenderáztató u. 10.) műszaki ellenőri 

tevékenység megvalósítására vonatkozó Ajánlatát elfogadja és annak alapján az 

ajánlattevővel a szerződést megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

Felelős: Juhászné Árpási Irma Polgármester 

Határidő:  2011. május 16.  

 

11.d/ TIOP intelligens iskola 

 

Az előterjesztés írásbeli anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A közbeszerzési eljárást nagyon gyorsan le kell bonyolítanunk, mivel 8 millió 

Ft-ot elveszíthet az iskola. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

86/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a TIOP 1.1.1-07/1-2008-0735 azonosító számú, „Intelligens Iskola – 

Győrújbarát” elnevezésű projekt informatikai hardver eszközbeszerzése a 

közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. tv. hatálya alá tartozik. 

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TIOP 

1.1.1-07/1-2008-0735 azonosító számú, „Intelligens Iskola – Győrújbarát” 

elnevezésű projekt megvalósítására közbeszerzési pályázatot ír ki. A jelen 

határozat mellékletét képező közbeszerzési felhívás tartalmát a Képviselő-testület 

jóváhagyja. 

3. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy az Ajánlati Felhívás közzétételéhez 

szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye. 

Felelős: Juhászné Árpás Irma Polgármester   

Határidő:  2011. május 20.  

 

11.e/ Intelligens iskola pályázathoz kapcsolódóan 

 

Juhászné Árpási Irma: Az írásos előterjesztést az ülés előtt mindenki megkapta. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

87/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, 

hogy a TIOP pályázat eszközbeszerzéséhez kapcsolódó, egyszerű beszerzési 

eljárásban a közbeszerzési tevékenység elvégzésére vonatkozó ajánlatok közül a 

HHP Contact Tanácsadó Kft. (9028 Győr, Szabadi u. 13/C. II/5)  ajánlata 

tartalmazza a legjobb árajánlatot, így ezen cég illetve ajánlata a nyertes a 

tágybani egyszerű beszerzési eljárásban.  

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a HHP 

Contact Tanácsadó Kft. egyszerű beszerzési eljárásban  közbeszerzési 

tevékenység végzésére tett ajánlatát,  mely nettó 400.000,- Ft + ÁFA összegű. 

3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy a HHP Contact 

Tanácsadó Kft. (9028 Győr, Szabadi u. 13/C. II/5.) közbeszerzési tanácsadói 

tevékenység megvalósítására vonatkozó Ajánlatát elfogadja és annak alapján az 

ajánlattevővel a szerződést megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma Polgármester 

Határidő:  2011. május 15.  

 

12./ Településfejlesztési Bizottság előterjesztései 

 

12.a/ 3431/1 hrsz. ingatlan belterületbe vonása 

 

Az előterjesztés írásbeli anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A Településfejlesztési Bizottság megtárgyalta, és elfogadásra javasolta a 

képviselő-testületnek. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

88/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a Győri Körzeti Földhivatal által Győrújbarát 3431/1 helyrajzi számú 

ingatlant belterületbe vonja. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belterületbe vonás ingatlan-

nyilvántartási átvezetése iránt intézkedjék és a kérelmezőket a határozat kivonat 

egy példányának megküldésével értesítse. 

Felelős:   Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

Határidő:   2011. május 15.   2. ponti értesítésre 

folyamatos   2. pontra 

 

12.b/ Győrújbarát, 221/1 hrsz. ingatlan művelési ág változtatása 

 

Az előterjesztés írásbeli anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: A Településfejlesztési Bizottság tárgyalta, javasolja kivett közterület 

művelési ággá változtatását. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

89/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a Győri Körzeti Földhivatal által Győrújbarát 221/1 helyrajzi számú, 

önkormányzati tulajdonú kivett beépítetlen terület besorolású ingatlan 

művelési ágát megváltoztatja, kivett közterület művelési ágra. 

2. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a művelési ág változás ingatlan-

nyilvántartási átvezetése iránt intézkedjék és a kérelmezőket a határozat 

kivonat egy példányának megküldésével értesítse. 

 

Felelős:   Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

Határidő:   2011. május 15.   2. ponti értesítésre 

    folyamatos   2. pontra 

 

12.c/ 82. sz főút bevezető szakasz nyomvonal tervezése 

 

Az előterjesztés írásbeli anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma: Győr módosító indítvánnyal élt, a Településfejlesztési Bizottság 

megtárgyalta. Korábbi döntésünk az volt, hogy ebben akadályt nem gördít, azonban anyagiakkal 

támogatni nem tudja Győrújbarát Község Önkormányzata. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztásra került határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 

90/2011.(V.10.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy település rendezési tervét a RODEN Mérnöki Iroda Korlátolt Felelősségű 

Társaság (1089 Budapest, Villám u. 13., Cg. 01-09-160257) kérelmére és teljes 

költségviselése mellett módosítja, jelen határozat mellékletét képező műszaki 

dokumentációval alátámasztott kérelem szerint. 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen szerződés 

mellékletét képező háromoldalú tervezési szerződés aláírására.  

3. Felkéri a jegyzőt, hogy a jelen határozat kivonatának és az aláírt 

szerződés megfelelő számú példányának megküldésével értesítse kérelmezőt a 

tárgyi ügyben hozott képviselő-testületi határozatban foglaltakról.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő:  2011. május 30.  

 

Juhászné Árpási Irma: Tájékoztatni szeretném a tisztelt képviselő-testületet, hogy a jegyzői pályázat 

ügyében zárt ülést tartunk május 12-én 18 órakor, mivel a pályázók közül többen zárt ülés tartását 

kérték. Kérem a képviselő-testületet, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjenek. 

 

Dr. Márai István: Szeretném jelezni, hogy nem tudok részt venni a zárt ülésen. 

 

Zólyomi Péter képviselő szót kér, a polgármester engedélyezi a hozzászólást. 

 

Zólyomi Péter: 2010 decemberében az egyik győrújbaráti ingatlan tulajdonosa törvényességi 

felügyeletet indított a jegyzőnk tevékenysége ellen. Az ő külterületi telkét szerette volna belterületté 

átminősíttetni, és mivel ez nem történt meg, a jegyzőt hibáztatta ezzel. Tudomásom szerint a 

Kormányhivatal a kérést elutasította, tehát törvényesen járt el a jegyző. Meg lehetne-e ismertetni 

ennek az észrevételnek a tartalmát a testülettel, nyilvános-e ez az irat. 

 

Juhászné Árpási Irma: Hozzám nem jutott el törvényességi észrevétel. Átnézzük az iktatást, mert az 

én tudomásomra nem jutott. 

 

Zólyomi Péter: Alpolgármester úr felvállalta a honlap működtetését. Olyan információm van, hogy 

adminisztrátori hozzáférést kapott. 

 

Juhászné Árpási Irma: Tőlem kaphatott volna, de én ilyen jogot nem adtam. 

 

Dr. Palla Roland: Nem kaptam egyelőre ilyet. 

 

Zólyomi Péter: Mindannyian megkaptuk jegyző úrtól a laptoppal kapcsolatos levelet. Hol tartunk 

ebben, nem szeretnék perre menni ez ügyben. 

 

Juhászné Árpási Irma: Mivel zárt ülésen történt ennek tárgyalása, ezért most nem kívánok erről 

tájékoztatást adni. A képviselő-testület határozatot hozott, ezt a jegyző úr számára megküldtem, 

kértem, hogya határozatnak megfelelően döntsön, hogy meg kívánja-e vásárolni a laptopot, vagy 

visszaadja. Mivel ez nem történt meg, ismételten felszólítottam, hogy a munkaeszközét le kell adnia. 

 

Dr. Bálló Ferenc: Jegyző úr megnevezett ebben a levélben. Azt kérte ő annak idején tőlem, hogy 

legyek híd a testület és ő közötte. Egy kollégámmal keresett fel az irodámban. Az ő állítása szerint 

ennek az eszköznek a könyv szerinti értéke nulla forint volt. Én azt az álláspontot tudom képviselni, 

hogy könyv szerinti érték + 10.000 Ft-ot tudok tárgyalási alapnak elképzelni. Azóta kiderült, hogy 

jegyző úr rosszul emlékezett, és a könyv szerinti érték meghaladta a 100.000 Ft-ot.  
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Rácz György: Erdei iskolába mennének a gyerekek, az egyik szülő megkeresett, hogy nem tudják 

befizetni az összeget, ezért 15.000 Ft-ot szeretnék felajánlani a képviselői tiszteletdíjamból ennek a 

tanulónak az erdei iskola befizetésére. 

 

Juhászné Árpási Irma: Ilyen esetben, ha szülők megkeresnek bárkit, kérem, hogy a Szociális 

Bizottsághoz irányítsunk mindenkit. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba: Három örömteli eseményt szeretnék bejelenteni. Köszönöm a segítséget az 

Egészségnap megtartásához az alsó tagozatban. A Diáksport Egyesület két rendezvényt tart a héten, 

csütörtökön szerenkénti torna verseny. Szombaton 9 órától a Gyermektáborban Halász Attila 

szervezésével Egészségnapot tartunk. 

 

Pammer Ernő: Megköszönöm a majálison végzett munkáját a Labdarúgó Egyesületnek részéről 50 

szervezőnek, Horváth Csaba vezetésével. 

 

Juhászné Árpási Irma: Győrújbarát bekerült a Guiness rekordok könyvébe, ez a Horex Gomba Kft-

nek köszönhető. Megköszönöm Horváthné Csala Ágnesnek is a mintegy 18 órás helytállását. 

 

Balzer Miklósné: Szeretném megkérdezni, hogy valaki meg tudja-e mondani, hogy jelen pillanatban 

milyen munkák folynak a Heliszolgnál? 

 

Juhászné Árpási Irma: Látjuk a földmunkákat, az építész kollégák kint jártak. Reptér leszállóhoz 

készítenek elő területet. Megkeresték a kolléganők a Légügyi Hatóságot, amelyben haladéktalanul 

tájékoztatást kértek az ügyben. Engedélyt innen nem kaptak. 

 

Balzer Miklósné: Ugyanúgy járnak el, mint korábban is eljártak. Ha ezt így hagyjuk, a rendezési terv 

még mindig ott tart ahol tart, akkor a Kistérség vagyona nem lesz elegendő a kártalanításra, mert ide el 

fognak jönni. Nem dughatjuk homokba a fejünket, a nyilvánosság erejét kéne felhasználni, hogy 

beszüntetésre kerüljenek az engedély nélküli építkezések. Kérem, hogy figyeljünk oda. 

 

Juhászné Árpási Irma: Hivatalosan így tudunk eljárni, és minden hivatalos lépést meg is tettünk. 

 

Dr. Márai István: A múlt ülésen bejelentést tettem az Erzsébet utcai telkekről benőtt bokrok ügyében. 

Az egyiket levágták, a másikat nem. Miért? 

 

Juhászné Árpási Irma: Felszólítás történt, melyben határidőt ad a közterületfelügyelő, majd újra 

felszólítjuk. Felhívom a telektulajdonosokat, hogy tegyenek eleget állampolgári kötelezettségüknek, 

tartsák rendben a portáikat. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19. óra 20 perckor bezárja. 
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