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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. június 14-én 18 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a testületi ülés 

határozatképes. Jegyzőkönyv hitelesítőknek Rácz György és Zólyomi Péter képviselő urakat javasolja, 

kéri a javaslat elfogadását.   

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek Rácz György és Zólyomi Péter települési képviselőket. 

 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Kéri, hogy a napirendi pontokat fogadja el a képviselő-testület 

azzal a módosítással, hogy a 10) napirendi pontot (TIOP eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásában 

döntés) vegye a testület a napirendi pontok közt előre, valamint pótnapirendként vegye napirendre a 

Hét-vezér utca és iskola közötti járda építés ügyét. Kéri a javaslat elfogadását. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba képviselő: Kéri, hogy az Úrszőlő utca lakosainak kérelmét vegye fel a 

képviselő-testület az Egyebek napirendek közé. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a napirendi pontok elfogadását a fenti módosításokkal 

együtt. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat a 

fenti módosításokkal együtt. 
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Napirendi pontok: 

 

Napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok: 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

c) Beszámoló a szociális bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

Napirend: 

1. Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

2. Beszámoló a Tűzoltó Egyesület működéséről  

Előterjesztő:  Komjáti János elnök  

3. Tájékoztató az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

4. Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban   

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

5. A helyi adókról szóló 12/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

6. A II. Rákóczi Ferenc ÁMK Napközi Otthonos Óvodájának nyári zárva tartása 

Előterjesztő: Gottlieb László igazgató  

7. Rehabilitációs statusok létesítése  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8. A település esélyegyenlőségi programjának elfogadása  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

9. Lakossági beadvány: Széchenyi krt. útfestési munkálatai  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

10. TIOP eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásában döntés 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

  (írásbeli előterjesztés anyaga a Bíráló Bizottság ülését követően  

  a képviselő-testület ülésén kerül kiosztásra) 

11. Belterületi utak felújítása beszerzési eljárásában döntés 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

(írásbeli előterjesztés a Bíráló Bizottság ülését követően a 

Képviselő-testület ülésén kerül kiosztásra) 

12. Hét-vezér utca és iskola között kialakításra kerülő járda ügyében döntés 

13. Egyebek 

13.1. Úrszőlő utca lakosainak kérelme 

 

Napirendek előtt 

 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

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

együtt. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

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

részére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az előterjesztést. 

 

c) Beszámoló a szociális bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről 

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

részére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Felkéri jegyző asszonyt a 2011. május 12-i zárt ülésen hozott 

határozatok ismertetésére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Felolvassa a zárt ülésen hozott 91/2011(05.12.), valamint 

94/2011(05.12.) sz. határozatot, a 92/2011(05.12.) és 93/2011(05.12) sz. határozat a honlapon 

megtalálható. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

10) napirend: TIOP eszközbeszerzés közbeszerzési eljárásában döntés 
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a képviselő-testület tagjai részére 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A Bíráló Bizottság a testületi ülés előtt fél órával ült össze. 

Felolvassa a bizottság által összeállított összegzést és határozati javaslatot. A hiánypótlást egyetlen 

cég teljesítette. Megállapítja, hogy a Centrum Computer Kft ajánlata felel meg a pályázati kiírásnak. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

 

98/2011.(VI.14.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű 

közbeszerzési eljárást folytatott le „Intelligens iskola – Győrújbarát” címen, 

TIOP-1.1.1-07/1/2008-0735 azonosító számon, informatikai hardver 

eszközbeszerzésre. 

2. Az ajánlattételi határidőig az alábbi 3 ajánlattevő, az alább megjelölt nettó 

szerződéses áron tett ajánlatot: 

a. LRG Kft. (9026 Győr, Hédervári u. 78. I/5) 

nettó szerződéses összeg: 9.770.000,- Ft. 

b. Centrum Computer Kft. (9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 41-43.) 

nettó szerződéses összeg: 9.726.000,- Ft. 

c. Raab Computer Kft. (9022 Győr, Pállfy u. 3.) 

nettó szerződéses összeg: 9.751.000,- Ft. 

3. Mindhárom ajánlat hiányos volt, a hiánypótlást egy darab ajánlattevő 

teljesítette. Ezek után a Képviselő-testület a közbeszerzési bíráló bizottság 

javaslatára megállapítja, hogy a Centrum Computer Kft. ajánlata felel meg a 

pályázati kiírásnak mind formai, mind alaki szempontból, ez az ajánlat érvényes 

volt. Az LRG Kft. és a Raab Computer Kft. ajánlata érvénytelen volt. Az 

érvénytelenség okai a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) és f) pontjai alapján egyaránt a 

referenciák igazolásának hiánya, a műszaki ajánlat és az oldalszámozás hiánya. 
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4. Győrújbarát Képviselő-testülete megállapítja, hogy jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás nyertese a Centrum Computer 

Kft. 9022 Győr, Bajcsy-Zsilinszky u. 41-43., az eljárásban második helyezett nem 

hirdethető ki. 

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat elbírálásának 

eredményéről értesítse. 

6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

1) napirend: Tájékoztatás a Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről  
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy az Önkormányzati Törvény 

értelmében ezt a tájékoztatást minden évben meg kell tenni.  

 

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: 

 

99/2011.(VI.14.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Többcélú Kistérségi Társulás tevékenységéről szóló tájékoztatást.   

 

2) napirend: Beszámoló a Tűzoltó Egyesület működéséről  

Előterjesztő: Komjáti János elnök  

 

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

részére. 

 

Rácz György települési képviselő köszönetet mond id. Kiss Antal tűzoltó parancsnoknak az ifjúság 

körében nyújtott személyes példamutatásáért, a csapatok szervezéséért, amellyel hozzájárul a 

versenyeken elért szép eredményekhez. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megköszöni a csapatoknak a munkáját, továbbra is kitartást 

kíván a versenyzéshez.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri az írásban kiküldött tájékoztató elfogadását. 

 

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

 

100/2011.(VI.14.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az 

Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről szóló beszámolót.   
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3) napirend: Tájékoztató az Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

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: 

 

101/2011.(VI.14.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

polgármester önkormányzati nemzetközi kapcsolatokról szóló beszámolóját 

elfogadja. 

2. A Képviselő-testület elhatározza, hogy 2012. évi költségvetésében külön 

soron fogja tervezni a testvértelepülési kapcsolatok ápolásának költségeit. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2012. évi költségvetés tervezése 

 

Dr. Medgyasszay Csaba települési képviselő kéri, hogy amennyiben ez tervezhető, az önkormányzat 

helyezzen méltó táblákat a falu határában a testvértelepüléseknek, amelyen Nemesócsa is szerepeljen, 

mivel jelenleg ez a település nem található meg a táblákon.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy a szeptemberi testületi ülésen a képviselő-

testület a féléves költségvetését tárgyalja, kerüljön akkor testület elé ez a kérdés. Javasolja, hogy a 

megújult faluközpont átadására érkezőket már méltó táblával kéne fogadni. Megköszöni képviselő 

úrnak a hozzászólását. 

 

Török József helyi állampolgár ismételten javasolja a testvértelepüléseknek emlékhelyek 

kialakítását, ahol emléktárgyaik elhelyezhetőek lennének. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megköszöni a hozzászólásokat. 

 

4) napirend: Igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban   

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

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: 

 

102/2011.(VI.14.) Kt határozat 

1.) Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete igazgatási 

szünetet rendel el a Polgármesteri Hivatalban 2011. július 18-tól augusztus 21-ig, 

valamint 2011. december 23-tól december 31-ig.   

2.) A Képviselő-testület felkéri a Polgármesteri hivatalban munkáltatói 

jogkört gyakorló Polgármestert és Jegyzőt, hogy  

a. az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot,  
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b. az igazgatási szünet teljes időszaka alatt az alapszabadság terhére az 

alábbi mértékű szabadságot adja ki a munkavállalóknak:  

i. köztisztviselők esetében 15 munkanap,  

ii. egyéb munkavállalók esetében 12 munkanap. 

c. a jelen határozat 1. pontjában meghatározott igazgatási szünet időszaka 

alatt az esedékessége évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadásáról 

gondoskodjék. 

3.) Felkéri a Jegyzőt, hogy a nyári igazgatási szünet időtartama alatt a 

szabadságokat oly módon adja ki, hogy egyidejűleg biztosítsa a zavartalan 

ügymenetet és feladatellátást, valamint az ügyfélszolgálat folyamatos működését. 

A téli igazgatási szünetben a hivatal zárva tart. 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma Polgármester  

Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

Határidő:  folyamatos ill. 2011. december 31.  

 
 
5) napirend: A helyi adókról szóló 12/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet módosítása 

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az adórendelettel 

kapcsolatosan a Kormányhivatal törvényességi észrevételt tett, ezért szükség volt módosításokra. 

Megkérdezi jegyző asszonyt, hogy kívánja-e kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatja a testületet, hogy nem csak a törvényességi 

észrevételek kerültek beépítésre a rendeletbe, hanem a testület által felvetett módosítási javaslat is, 

amely a telek fogalmának szűkítését a mentességi feltételek között tartalmazza, mivel kifejezett 

formában azt a rendeletbe törvényességi okokból beépíteni nem lehetett. Kéri a módosítás elfogadását. 

 

Rácz György települési képviselő hozzáfűzi, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta és egyhangúlag 

elfogadásra javasolja a módosítást. 

 

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: 

 

A Képviselő-testület a helyi adókról szóló 12/2010.(XII.15.) ök. rendeletet módosító 

8/2011.(VI.15.) önkormányzati rendelet módosítást az írásbeli előterjesztéssel egyezően 

elfogadja. 

 

6) napirend: A II. Rákóczi Ferenc ÁMK Napközi Otthonos Óvodájának nyári zárva tartása 

Előterjesztő: Gottlieb László igazgató  

 

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

részére. 

 

Gottlieb László ÁMK igazgató hozzáteszi, hogy augusztus 22-26 között a nyúli Aranykapu 

Óvodában is fogadják a győrújbaráti gyerekeket, erre az egy hétre megegyezett a két intézmény 

egymással. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött írásbeli határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 

 

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

 

103/2011.(VI.14.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

győrújbaráti II. Rákóczi Ferenc ÁMK Napközi Otthonos Óvodája zárva tartási 

idejét 2011 évben:  

2011. augusztus 1. napjától augusztus 26. napjáig (4 hét) határozza meg, azzal, 

hogy 2011. augusztus 22-26 napja között –legkésőbb 2011. június 30. napjáig, 

Somogyiné Zeke Tünde Óvodai Intézmény egységvezető részére jelzett, felmerülő 

igény esetén- a nyúli Aranykapu Óvoda fogadja a gyermekeket.  

2. A Képviselő-testület felkéri az ÁMK Vezetőjét, hogy a zárva tartás 

időpontjáról tájékoztassa a szülőket. 

Felelős:   Gottlieb László ÁMK Igazgató 

Határidő:  azonnal 

 

7) napirend: Rehabilitációs statusok létesítése  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző véleménye szerint az előterjesztés elég részletesen 

foglalkozik a napirenddel, amelyet a Pénzügyi Bizottság is tárgyalt. 

 

Rácz György települési képviselő hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta a 

határozati javaslatot. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző elmondja, hogy a rehabilitációs státusz létrehozásának az a 

lényege, hogy amennyiben foglalkoztat az önkormányzat ilyen személyeket, akkor mentesül 964.500 

Ft/fő összeg megfizetése alól, az önkormányzat ezt az összeget megspórolja.  

 

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: 

 

104/2011.(VI.14.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a II. Rákóczi Ferenc ÁMK intézmény részére 2011. július 01. napjától 

határozatlan időre, 3 fő részmunkaidős létszámot biztosító statust hoz létre, 

kizárólagosan olyan személyek részére, akik a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 42. § és 42/B §-ában 

foglaltaknak megfelelnek (rehabilitációs statusok)  

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, 

hogy a Polgármesteri Hivatal intézmény részére 2011. július 01. napjától 

határozatlan időre, 2 fő részmunkaidős létszámot biztosító statust hoz létre, 

kizárólagosan olyan személyek részére, akik a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. tv. 42. § és 42/B §-ában 

foglaltaknak megfelelnek (rehabilitációs statusok)  

3. A Képviselő-testület 2012-től kezdődően minden évben a megelőző év 

foglalkoztatási és teherviselési adatai alapján felülvizsgálja a megváltozott 
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munkaképességű dolgozók foglalkoztatásának költségvetési hatásait és szükség 

esetén dönt a statusok fenntartása illetve részben vagy egészben történő 

megszüntetése tárgyában.  

4. A Képviselő-testület felhatalmazza az ÁMK Vezetőjét és a Polgármesteri 

Hivatalt vezető Jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. és 2. pontjában meghatározott 

statusokat 2011. július 01. napjától a jogszabályban meghatározott feltételeknek 

megfelelő megváltozott munkaképességű személyekkel feltöltse.  

5. Felkéri a Jegyzőt, hogy a megváltozott munkaképességű személyek 

alkalmazásával kapcsolatos költségek viseléséről az Önkormányzat 2011. évi 

költségvetésében az ÁMK vonatkozásában 3 fő alkalmazásához, a Polgármesteri 

Hivatal vonatkozásában 2 fő alkalmazásához a fedezetet a rehabilitációs 

hozzájárulásra 2011. évre biztosított 4.822.500,- Ft-ból (1.759.300,- forintot a 

személyi juttatások és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatára) 

biztosítson.   

6. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy a fenti döntéseihez 

kapcsolódóan a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása iránt intézkedjék. 

 

Felelős:  Gottlieb László igazgató   

    jegyző     

Határidő:  folyamatos 

 

8) napirend: A település esélyegyenlőségi programjának elfogadása  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az előterjesztést kiegészíti annyival, hogy e nélkül pályázatot 

már nem lehet beadni. 

 

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: 

 

105/2011.(VI.14.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Települési Esélyegyenlőségi 

Programját.   

 

9) napirend: Lakossági beadvány: Széchenyi krt. útfestési munkálatai  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

Rácz György települési képviselő: A Pénzügyi Bizottság tárgyalta a beadványt, az előző testületi 

ülésen is szó volt róla. Az ismételt tárgyaláson is egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot a 

bizottság. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 



 9 

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

 

106/2011.(VI.14.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata elhatározza, hogy az Állami 

Közútkezelő Kht. kezelésében levő Széchenyi krt. útburkolatát út szélét jelző 

folyamatos vonalú és út középvonalát jelző szaggatott vonalú útfelfestési jelekkel 

láttattja el.  

2. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az útfelfestéshez az Állami 

Közútkezelő Kht. hozzájárulását be kell szerezni, ezért felhatalmazza a 

Polgármestert, hogy a hozzájárulás beszerzése érdekében az Állami Közútkezelő 

Kht-t megkeresse és az útfelfestéshez szükséges hozzájárulás megkérése 

érdekében a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

3. Felhatalmazza továbbá a Képviselő-testület a Polgármestert, hogy három 

árajánlat beszerzését követően a legkedvezőbb ajánlattevőt az útfelfestés 

elvégzésével megbízza és a feladat elvégzéséhez szükséges jognyilatkozatokat 

megtegye, szerződéseket megkösse.  

4. A Képviselő-testület az útfelfestés megvalósítására 200.000,- Ft-t, azaz 

Kétszázezer forintot biztosít, az összeget az Önkormányzat 2011. évi költségvetés 

tartalékából rendeli fedezni.  

5. Felkéri a jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetési rendelet módosítása iránt 

a fentiek szerint intézkedjék.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

   jegyző     5. pontra 

 Határidő:  2011. július 30.     2-4 pontra 

 

11) napirend: Belterületi utak felújítása beszerzési eljárásában döntés 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A bíráló bizottság ebben az esetben a Pénzügyi Bizottság 

volt, aki a múlt héten tartotta az ülését. A beszerzési eljárás arra irányult, hogy a legkedvezőbb 

árajánlatú ajánlattevőt válassza ki a bizottság, ezért a két eltérő árajánlatból kiválasztotta a 

legkedvezőbb árajánlatot adót. A bíráló bizottság határozatát csatolta a képviselők részére, ennek 

alapján tette meg a határozati javaslatot. A bírálat a Pénzügyi Bizottság kezében volt, a döntés a 

képviselő-testület kezében van. A bíráló bizottság ülésén felmerült, hogy a megfelelő minőségű 

kivitelezés érdekében műszaki ellenőr kerüljön alkalmazásra, ezt a bíráló bizottság elfogadta. Mivel 5 

millió Ft feletti szerződésről van szó, kéri az összeférhetetlenségi és titoktartási kötelezettségről szóló 

irat kitöltését a képviselőktől. A Lang-Szolg Kft és az Arvia Kft volt a két ajánlattevő cég, Az Arvia 

Kft ajánlata br. 1.420.619 Ft, a Lang-Szolg Kft-é br. 905.838 Ft volt. 

 

Rácz György települési képviselő: A bíráló bizottság maga a Pénzügyi Bizottság volt, és 

egyhangúlag támogatta a határozati javaslatot. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

 

107/2011.(VI.14.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot írt ki 

Győrújbarát Község belterületi útjainak kátyúzása, felújítása tárgyában, 

„Győrújbarát Község önkormányzati tulajdonú belterületi útjainak és 
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csapadékvíz elvezető létesítményeinek fenntartási, karbantartási munkái” 

címmel.  

2. A beérkezett két érvényes ajánlat közül a legjobb árajánlatot a LANG-SZOLG 

Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 213.) tette, a 

Képviselő-testület úgy dönt, hogy ezen cég ajánlatát választja a Képviselő-testület 

nyertesnek.  

3. A Képviselő-testület az ajánlatot 905.838,- Ft-s, azaz Kilencszázötezer-

nyolcszázharmincnyolc forintos bruttó áron fogadja el,  

azzal, hogy a teljesítés utólagos ellenőrzésének biztosítása végett a szerződéskötés 

előtt tételesen –házszám és méret szerinti felvétel útján- számbavételre és írásba 

foglalásra kerülnek a belterületi utcák kátyúi, mely számbavételt rögzítő 

jegyzőkönyv a szerződés mellékletét képezze,  

továbbá azzal, hogy amennyiben a kátyúzást a fentiek tudatában nem vállalja a 

nyertes pályázó, vagy egyéb okból alkalmatlan lesz vagy visszalép, a Képviselő-

testület elfogadja a második legjobb ajánlattevő bruttó 1.420.619,- Ft-s ajánlatát 

a tételes kátyúmegjelöléssel együtt. 

4. Egyúttal elhatározza a Képviselő-testület, hogy a megfelelő minőségben történő 

kivitelezés érdekében a kivitelezés során mindvégig független, felelős műszaki 

ellenőr kerüljön alkalmazásra, akinek kiválasztására és megbízására a 

Polgármestert hatalmazza fel.  

5. Felkéri a polgármestert, hogy a pályázókat a pályázat elbírálásának 

eredményéről értesítse. 

6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a szerződést 

megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

7. Felkéri a jegyzőt, hogy a kötendő vállalkozási szerződés tervezetet a soron 

következő testületi ülésre készítse el és terjessze a képviselő testület elé.  

 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

  jegyző  

 

12) napirend: Egyebek 

 

12.a) nairend: Hét-vezér utca és iskola között kialakításra kerülő járda ügyében döntés 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A 2011-es költségvetés tartalmazza a Hét vezér utca és az 

iskola összekötését egy járda építésével. Ehhez az szükséges, hogy az ottani két telektulajdonossal 

megegyezzen az önkormányzat a vételi árban. Az előzetes egyeztetések megtörténtek, a tulajdonosok 

m2-ként 2500 Ft-ot kérnek, a terület összességében a 200 m2-t nem éri el. Javasolja, hogy a 2500 

Ft/m2 árat fogadja el a testület, hogy a szerződés megköttethessen. 1 millió Ft már biztosítva van a 

költségvetésben erre. 

 

Rácz György települési képviselő hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az ügyet, 

amely már egy régi ügy, és szeretnék, ha pont kerülne erre a kérdésre. 

 

 

Az előterjesztés anyaga  kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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108/2011.(VI.14.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata elhatározza, hogy  

a. a győrújbaráti 3287 hrsz. alatti –természetben a Győrújbarát, Fő u. 3. 

szám alatt található- ingatlanból 82 m
2
 térmértékű területet,  

b. a győrújbaráti 3286 hrsz. alatti –természetben Győrújbarát, Fő u. 5. szám 

alatti ingatlanból- 76 m
2
 térmértékű területet  

járda céljára lejegyeztet, a jelen határozat 2. pontjában meghatározott 

ellenértéken.  

2.  A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a területek tulajdonosai 

2.500,- Ft/m
2 

értéken hajlandók eladni a járda kialakításához szükséges 

földterületeket az Önkormányzat részére.  

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a jelen 

határozat 1-2. pontja szerinti szerződéseket a tulajdonosokkal megkösse, a 

szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

4. Felkéri továbbá a jegyzőt, hogy a földterületek ellenértékére a település 

2011. évi költségvetése felhalmozási célú kiadásaiból 395.000,- Ft-t különítsen el 

és a költségvetési rendeletet a fentiekre tekintettel módosítsa.  

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

   jegyző   4. pontra 

Határidő:  azonnal 

    első félévi ktgv. rendelet módosításával egyidejűleg 

 

12.b) napirend: Úrszőlő utca lakosainak kérelme – emailen az indítványozó képviselő a  

Képviselő-testület tagjai részére megküldte 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az utca lakosai csatornázni szeretnének, 

akiknek egyetlen kérésük volt, hogy amikor a csatornázás megtörténik, akkor oda egy murvás utat 

biztosítson az önkormányzat. Az ott lakóknak az a kérése, hogy a testület határozzon ezen 

szándékáról, hogy a murvázást elvégzi, amikor a csatornázás elkészült. A lakók képviselőjével 

személyes egyeztetést folytatott ez ügyben. Kéri, hogy a testület ezt a szándék-nyilatkozatát tegye 

meg, hogy ott a murvázás a csatornaépítés után meg fog történni.  

 

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: 

 

109/2011.(VI.14.) Kt határozat 

 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi azon 

szándékát, hogy az Úrszőlő utca csatornaépítésének befejezését követően a 

murvás utat elkészítteti. 

 

Napirendek utáni felszólalások 

 

Rácz György települési képviselő tájékoztatja a testületet, hogy az Íjász Egyesület egyik versenyzője 

gyermek korcsoportban kijutott az Európa bajnokságra. Képviselői kerete terhére 40.000 Ft-ot ajánl fel 

a kiutazás költségeihez. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Június 26-án érkeznek településünkre a csángó gyerekek, 11 

visszatérő gyermek lesz. Az idei évben a képviselői keretéből 50.000 Ft-tal szeretné támogatni az ő 

vendéglátásukat.  

 

Dr. Márai István települési képviselő a két hónappal ezelőtt tett bejelentése ügyében kér 

tájékoztatást, melyben az Erzsébet utcában lévő két gondozatlan telekre hívta fel a figyelmet. Az egyik 
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telek rendbetétele egy héten belül megoldódott, a másiknak az ügyében két hónap alatt nem történt 

semmi. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az írásbeli felszólítás mindkét esetben 

megtörtént. Komoly problémát jelent az elhanyagolt telkeknek a rendbetétele, különösen ahol több 

tulajdonosa is van a teleknek. Ismételten felhívja a lakosok figyelmét arra, hogy tartsák be a 

nemrégiben kihirdetésre került csend rendeletet is.  

Győrújbarát Község Önkormányzata az elmúlt időben több e-mailt is kapott lakosoktól. Felhívja a 

lakosok figyelmét, hogy név nélküli levelekre nem áll módjában a hivatalnak választ küldeni, minden 

egyes beadványt saját kézjeggyel, névvel és címmel ellátva kell a hivatalhoz beküldeni. A kérdések 

általában az előző testületi ülésen elhangzottakra vonatkoznak, a testületi ülések jegyzőkönyvei a 

honlapon megtalálhatóak. 

 

Cserepes István helyi állampolgár a csend rendelettel kapcsolatosan kíván hozzászólást tenni. 

Nehezményezi, hogy hétvégenként a Művelődési Otthonban megtartott lakodalmak zavarják a 

nyugalmát, kéri, hogy intézkedjen a hivatal, hogy este 10 órától az ajtókat a vendégek tartsák csukva. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 18 óra 43 perckor bezárja. A képviselő-

testület zárt ülésen folytatja a tárgyalást. 

 

 

 

 

Szalainé dr. Németh Annamária 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

 

Rácz György  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Zólyomi Péter 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


