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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. július 12-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, távolmaradását Árvai István és Pammer Ernő jelezte. Jegyzőkönyv hitelesítőknek dr. 

Bálló Ferenc és dr. Palla Roland képviselő urakat javasolja, kéri a javaslat elfogadását.   

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 

jegyzőkönyv hitelesítőnek dr. Bálló Ferenc és dr. Palla Roland települési 

képviselőket. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Két pótnapirendi pont felvételére van szükség: 

 

1.) Bölcsőde építési beruházása közbeszerzési eljárásában döntés 

2.) Vis maior ügyekben közbeszerzési eljárásról döntés 

 

Javasolja ezen napirendeknek a testületi ülés elején történő megtárgyalását. Valamint 13.) 

napirendként felvételre javasolja a Vállalkozói szerződés aláírására felhatalmazás (Lang Szolg Kft-

vel). A testületi ülés végén zárt ülést rendel el a jegyzői pályázat elbírálása napirendnél. Az Ötv. 12.§ 

(4) bekezdése a) pontja szerint, mivel ha az érintett nem nyilatkozik, zárt ülésen kell tárgyalni a 

választást, kinevezést. A 6 jelentkezőből 2 fő nem nyilatkozott a tárgyalás nyílt vagy zárt tartása 

kérdésében.  

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Tájékoztatja a képviselő-testületet a Kormányhivatal 

észrevételéről a jegyzői pályázatok értékelése kapcsán a májusban tartott testületi üléssel 

kapcsolatban. Helyesnek tartotta a Kormányhivatal, hogy zárt ülésen történt a kinevezés kérdése, de 
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észrevételként tette, hogy a pályázati feltételek tárgyalását már nyílt ülés hirdetésének kimondását 

követően kellett volna tárgyalni. Kérte a Kormányhivatal, hogy a határozatokat hozza a hivatal 

nyilvánosságra. A határozatokból kettőt az interneten haladéktalanul, a többit pedig a következő nyílt 

ülésen felolvasással közzé tett. Tájékoztatja a testület tagjait, hogy a június 14-i zárt ülésen hozott 

döntés a község honlapján kerül közzétételre.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a kiküldésre került napirendi pontokat a fenti 

módosításokkal együtt fogadja el a képviselő-testület. 

 

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

fenti módosításokkal együtt. 

 

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.) Bölcsőde építési beruházása közbeszerzési eljárásában döntés 

2.) Vis maior ügyekben közbeszerzési eljárásról döntés 

3.) Beszámoló a 2010/2011 oktatási-nevelési évről II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ban   

Előterjesztő: Gottlieb László igazgató  

(Az előterjesztés nyomtatott változata a titkárságon megtekinthető és elektronikus úton kerül 

megküldésre az iratanyag terjedelme miatt.) 

4.) Csoportlétszám meghatározása a 2011/12 oktatási évben a II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ban 

Előterjesztő: Gottlieb László igazgató 

5.) A II. Rákóczi Ferenc ÁMK Alapító Okiratának módosítása  

Előterjesztő: Gottlieb László igazgató   

6.) A közterület felügyelő beszámolója a település közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, a 

közterületek rendjéről és tisztaságáról  

Előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

7.) A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

8.) Előzetes hozzájárulás a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás módosításához 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

9.) Állásfoglalás a megyei fenntartású intézmények összevonása ügyében  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

10.) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

11.)  Döntés településfejlesztési ügyekben:  

a. Győrújbarát 4125; 4126 és 4136 helyrajzi számú ingatlanokon húzódó „védett 

hegygerinc” törlése iránti kérelemről döntés 

b. Győrújbarát 012/10 helyrajzi számú ingatlanon mezőgazdasági tároló hangárrá 

minősítése és véderdő kérdése ügyében döntés 

Előterjesztő: Árvai István bizottsági elnök   

12.) Kazánfelújítás ügye 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma 

 (a bírálati előterjesztés iratanyaga a bizottságok ülésének időpontja miatt csak a 

testület ülésén kerülnek kiosztásra)  

13.)  Felhatalmazás Vállalkozási Szerződés aláírására – Lang-Szolg Kft 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 
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Napirendek előtt 

 

a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról 

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

együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma, polgármester kiegészíti a 95/2011(VI.14.) kt. határozat végrehajtását 

annyival, hogy a 2812/2 hrsz. ingatlan az „Élhető településközpont kialakítása Győrújbaráton” c. 

pályázatban szerepel, melynek a kisajátítási eljárása elindult, azonban az utolsó pillanatban a 

Kormányhivatal határozatát a tulajdonosok megfellebbezték, és jelenleg bírósági szakaszba került ez 

az ügy, ezért ott a beruházásnak vége szakadt. A terület műszaki átadás-átvétele megkezdődött, bízik a 

bíróság pozitív döntésében. A fagyizó épületének pedig még folyik a kisajátítása. Tájékoztat továbbá 

arról, hogy az „Intelligens iskola” elnevezésű pályázat ügyében a szerződéskötés megtörtént, 

megkezdődött az eszközök szállítása is. Folynak a munkálatok a turisztikai pályázat kapcsán is. A 

héten az útépítés elkezdődött, meghatározott területeken a játszó eszközök és pihenőhelyek kialakítása 

folyamatban van. A növények telepítésével kapcsolatban érkezett kritikákkal kapcsolatban hozzáteszi, 

hogy uniós pályázat keretében valósult meg, melynek szigorú az ütemezése, ezért nem lehetett a 

növénytelepítést őszre halasztani. 

 

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. 

 

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. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

1.) Bölcsőde építési beruházása közbeszerzési eljárásában döntés 

 

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

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: A témában a bíráló bizottság ülésére a képviselő-

testületi ülést megelőzően került sor, melyen javaslatot tett a képviselő-testület számára. Két 

pályázat érkezett be, a H-ÉP-FA Kft-től és a DÁVIDBAU Kft-től, mindkét ajánlat érvényes 

volt. Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert a szerződés megkötésére. 

 

Zólyomi Péter képviselő megkérdezi, hogy az ajánlati ár magasabb vagy alacsonyabb annál, 

mint amit annak idején a testület szánt ennek kivitelezésére? 
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Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy 77 millió Ft volt a maximum, amire 

pályázni lehetett. Amikor elfogadta a testület, már akkor is a bekerülési költség 90 millió Ft 

felett volt, ez most annál is magasabb összeg. A költségvetés elfogadásakor is jelezte jegyző 

úr, hogy többe fog kerülni a bölcsőde, mert a pályázatban maximálva volt az elnyerhető 

összeg. A beszerzéseket 2012-ben kívánjuk elvégezni, mivel a bölcsődének 2012. szeptember 

1-jén kell elindulnia, ezért a többlet az idei évi költségvetést nem fogja érinteni. 
 

Több 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: 

 

111/2011.(VII.12.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyszerű 

közbeszerzési eljárást folytatott le a „Bölcsőde kialakítása – Győrújbarát” 

címen, NYDOP 5.1.1/B-09-2009-0012 azonosító számon, a bölcsőde építési 

kivitelezési munkálataira. 

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

nettó szerződéses áron tett ajánlatot: 

a. H-ÉP-FA Kft. (8360 Keszthely, Csapás út 4522/6 hrsz.) 

Nettó szerződéses összeg: 99.727.473,- HUF 

b. DÁVIDBAU Építő és Faipari Kft. (9081 Győrújbarát, István u. 189.) 

Nettó szerződéses összeg: 97.527.482,- HUF 

3. Győrújbarát Képviselő-testülete megállapítja, hogy jelen határozat 1. 

pontjában meghatározott közbeszerzési eljárás nyertese a DÁVIDBAU Építő 

és Faipari Kft. 9081 Győrújbarát, István u. 189., nettó 97.527.482,- Ft-s 

ajánlati árral, az eljárásban második a H-ÉP-FA Kft. (8360 Keszthely, Csapás 

út 4522/6. hrsz.) nettó 99.727.473,- Ft-s ajánlati árral. 

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

eredményéről értesítse. 

5. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a nyertes ajánlattevővel a 

szerződést megkösse és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
2.) Vis maior ügyekben közbeszerzési eljárásról döntés 

 

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

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző: Három vis-maior ügy volt Győrújbaráton, ebből 

kettő a közbeszerzés hatálya alá esik. Erre nézve történt a határozati javaslat előterjesztése. Az 

egyik a Málé-völgyi utat érinti, a másik a Felső-Erzsébet út 26-32. ingatlanokat érintő vis-

maior károk. Ezekben az ügyben közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, erről a testületnek 

dönteni kell, kéri hogy hatalmazzák fel a polgármestert, hogy soron kívül lefolytassa a 

közbeszerzési eljárást lefolytató cég kiválasztását egy beszerzési eljárásban, majd kérje fel ezt 

a személyt az ajánlattételi felhívás elkészítésére, melyet egy rendkívüli testületi ülésen rövid 

időn belül ismét tárgyalni kellene. 2011. október 27-ig ezt a beruházást ténylegesen meg kell 

valósítani ezt a beruházást.  
 

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

 

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

 

112/2011.(VII.12.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul 

veszi, hogy a 2010/14208 igénylési azonosítóval regisztrált illetve a 

2010/15489 azonosítóval regisztrált vis maior eseményekhez kapcsolódó 

kérelmüket támogatásban részesítő belügyminisztériumi döntések alapján 

megvalósítandó helyreállítási munkálatok a közbeszerzésekről szóló 2003. évi 

CXXIX. Tv. Hatálya alá tartoznak. 

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a Polgármestert, hogy a közbeszerzési eljárás(ok) lefolytatására 

a közbeszerzési szakcéget soron kívül lefolytatott beszerzési eljárás keretében 

kiválassza, a kiválasztást követően pedig a szakcéggel a szerződést megkösse 

és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye. 

3. A közbeszerzési eljárásban elkészítésre kerülő közbeszerzési felhívás 

tartalmát annak elkészülte után, soron kívül kitűzött testületi ülésen fogja 

jóváhagyni a Képviselő-testület. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 
3.) Beszámoló a 2010/2011 oktatási-nevelési évről II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ban   

Előterjesztő: Gottlieb László igazgató  

 

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

részére. 

 

Gottlieb László ÁMK igazgató az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni. 

 

Rácz György képviselő hiányolta az anyagból az egyes intézményegységek beszámolóinak az 

összefésülését, az ÁMK-szemléletet. Felhívja az igazgató úr figyelmét, hogy a szakos ellátás 

vonatkozásában vannak hiányosságok, amiről a következő tanévben érdemes lenne elgondolkodni. A 

létszámokkal kapcsolatosan az a véleménye, hogy a falusi iskoláknak az az előnye, hogy alacsony 

létszámai vannak. Kéri, hogy a jövőben az osztályba sorolás előtt legyen lehetősége a képviselő-

testületnek a csoportlétszámok kérdésében dönteni. Szeretné, ha a képviselő-testület amellett állna ki, 

hogy első osztályban ne legyenek 20 főnél magasabb osztálylétszámok. Véleménye szerint az 

eredményeken is látszik, hogy az alacsony osztálylétszámú osztályok tanulói hozzák a jobb 

eredményeket. 

 

Gottlieb László ÁMK igazgató pedagógusként egyetért Rácz képviselő úr véleményével, azonban 

hozzáteszi, hogy finanszírozási szempontból nem biztos, hogy az alacsony létszám jó lenne. 

Tekintettel arra, hogy a gimnáziumba elmenők miatt felsőbb osztályokban szinte biztosan osztályokat 

kell összevonni, ezért nem feltétlenül jó, ha több osztályt indítanak, hiszen ez esetben később változik 

meg az osztály összetétele. 

 

Zólyomi Péter képviselő hozzáteszi, hogy amennyiben lenne egy Oktatási-Kulturális Bizottsága az 

Önkormányzatnak, akkor ezt a kérdést a bizottság előre megtárgyalhatta volna. Véleménye szerint 

ennek a bizottságnak a hiánya az oktatás és a kultúra leértékelését tükrözi. 

 

Rácz György képviselő kiegészíti annyival, hogy a hatékonyság az ő számára pedagógiai 

hatékonyságot jelent elsősorban. 
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Gottlieb László ÁMK igazgató hangsúlyozza, hogy azt a feladatot kapta mint igazgató, hogy 

anyagilag is hatékony legyen az ÁMK. 

 

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

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

 
113/2011.(VII.12.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a II. 

Rákóczi Ferenc ÁMK igazgatójának az ÁMK 2010/2011 oktatási-nevelési 

évről szóló beszámolóját.  
 

4.) Csoportlétszám meghatározása a 2011/12 oktatási évben a II. Rákóczi Ferenc ÁMK-ban 

Előterjesztő:  Gottlieb László igazgató 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy a létszámok kérdésével jövő évben az áprilisi 

ülésén foglalkozzon a képviselő-testület. 

 

Gottlieb László ÁMK igazgató elmondja, hogy a beiratkozás időpontja a győri beiratkozásokéhoz 

szokott igazodni. Ennek alapján javasolja, hogy májusban történjen meg ez az egyeztetés a jövőben. 

 

Rácz György képviselő véleménye szerint amennyiben időben elkezdenek a kérdéssel foglalkozni, 

akkor létre lehet hozni egy szakemberekből álló ad-hock bizottságot, akik előzetesen áttekintik a 

létszám kérdést. 

 

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

 

A képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 
114/2011.(VII.12.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 102.§-a alapján a II. Rákóczi Ferenc ÁMK Óvodai 

Intézményegységében a 2011/2012-es nevelési évben 10 óvodai csoport működését 

engedélyezi. Az Általános Iskolai Intézményegységben a 2011/2012-es tanévben 16 

osztály és 8 napközis (tanulószobai) csoport indítható. 

2. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 

1993. évi LXXIX. törvény 102.§-a és III. sz melléklete alapján a II. Rákóczi Ferenc 

ÁMK-ban a 2011/2012-es tanév /nevelési év/ indításakor az alábbi maximális 

csoport/osztály létszám túllépéseket engedélyezi: 

Óvoda 

 A „Csiga” és a „Halacska” csoportok kivételével a többi nyolc csoportban 

engedélyezi a maximumlétszám (25 fő) 10%-kal való megnövelését, azaz a 28 fős 

csoportlétszámokat.  

Iskola 

Az 1.a, 1.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b osztályoknál engedélyezi a maximumlétszám (26 fő) 

20%-kal való megnövelését, azaz a 31 fős osztálylétszámot. A 2.a és 2.b osztályoknál 

engedélyezi a további 10%-kal való létszámtúllépést, azaz a 34 fős osztálylétszámot. 

(Az osztálylétszámok számított osztálylétszámok.) 
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Felelős: Gottlieb László igazgató 

Határidő: folyamatos 

 

 

5.) A II. Rákóczi Ferenc ÁMK Alapító Okiratának módosítása  

Előterjesztő:  Gottlieb László igazgató   

 

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

részére. 

 

Gottlieb László ÁMK igazgató nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni. 

 

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

 

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

 
115/2011.(VII.12.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselőtestülete a közoktatásról szóló 1993. 

évi LXXIX. törvény 3. § (2) bekezdése, és a költségvetési szervek jogállásáról és 

gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 1. §-a alapján a II. Rákóczi Ferenc ÁMK 

Alapító Okiratát 2011.09.01-i hatállyal az alábbi szövegezésre módosíja:  

 

852012 Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (1–4. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek 

esetén: 

− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek, tanulók, 

− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 

 

852021 Általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása (5–8. évfolyam) 

 

852022  Sajátos nevelési igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, 

oktatása (5–8. évfolyam) az alábbi típusú fogyatékosságban szenvedő gyermekek 

esetén: 

 

− beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, megismerő funkciók vagy a viselkedés 

fejlődésének tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos igényű gyermekek, tanulók, 

− megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének súlyos rendellenessége miatt 

sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók. 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma pogármester 

Határidő: 2011. augusztus 31. 

 

6.) A közterület felügyelő beszámolója a település közrendjének, közbiztonságának 

helyzetéről, a közterületek rendjéről és tisztaságáról  

Előterjesztő:  Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző  

 

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

részére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző hozzáfűzi, hogy a Rendőrség a beszámolóját csak a 

szeptemberi ülésre tudja elkészíteni, ezért kerül bontásban megtárgyalásra a napirend. 
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Balzer Miklósné helyi állampolgár aggodalmát fejezi amiatt, hogy a nemrégiben felújított 

játszótéren fiatalok randalíroznak esténként, kerítés léceket szednek szét és tüzelnek. Mivel az udvar 

nincs bezárva, ezért bármikor be tudnak oda jutni, ahol isznak, drogoznak, vízipipáznak. Javasolja, 

hogy figyeljen az önkormányzat az adófizetők pénzéből felújított játszótér megóvására, szervezze meg 

annak a felügyeletét, határozzon meg nyitvatartási időt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy jelezte már a rendőröknek is a problémát, 

azonban közteret nem lehet bezárni. 10 óra után aki randalírozik, az csendháborítást követ el. Az 

önkormányzat alkalmazottja elküldheti a zajongókat, azonban vissza fognak menni. Igazgató úr 

előterjesztése tartalmazta, hogy rehabilitációs státuszú személyeket kíván foglalkoztatni, az ő 

munkájukkal talán hatékonyabban tud a hivatal felügyeletet ellátni a közterületeken. 

 

Több 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: 

 
116/2011.(VII.12.) Kt határozat 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 

Polgármesteri Hivatal közterület felügyelője által, a település közrendjének, 

közbiztonságának helyzetéről, a közterületek rendjéről és tisztaságáról szóló 

beszámolóját.  

 
7.) A fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó sürgősségi ügyeleti ellátás  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester felhívja az állampolgárok figyelmét arra, hogy járjanak félévente 

kontroll vizsgálatra. 

 

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

 

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

 
117/2011.(VII.12.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy 

Győrújbarát község lakossága számára a fogorvosi alapellátáshoz kapcsolódó 

sürgősségi ügyeleti ellátás biztosítására az Egyesített Egészségügyi és Szociális 

Intézménnyel (9026 Győr, Kálóczy tér 9-11., képviseli: Panker Mihály igazgató) az 

előterjesztés mellékletét képező Megállapodást, határozott időre 2014. december 31. 

napjáig  megköti. 

2. Felhatalmazza a polgármestert a Megállapodás megkötésére. 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő 2011. július 20.  
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8.) Előzetes hozzájárulás a háziorvosi ügyeleti szolgáltatás módosításához 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester kifogásolja, hogy az ügyelet lassan érkezik meg a településre, kéri, 

hogy ez ügyben hívja meg polgármester asszony az ügyelet vezetőjét egy egyeztetésre. 

 

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

 

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

 
118/2011.(VII.12.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete előzetes 

hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Háziorvosok Ügyelete Nonprofit Közhasznú Kft. 

(9086 Töltéstava, Petőfi u. 120., Képviseli: dr. Duschnek Péter ügyvezető) bővítse a 

háziorvosi ügyeleti szolgáltatás rendelkezésre álló idejét olyképpen, hogy a hét 

pénteki napjain az ügyeleti időpont 14 órakor kezdődjön. 

2. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a kérelmezőt 

tájékoztassa.  

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma  polgármester 

Határidő: 2011. július 10.  

 

 

9.) Állásfoglalás a megyei fenntartású intézmények összevonása ügyében  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy jogszabályban előírt kötelezettségének tesz 

eleget ezzel az Önkormányzat, kéri a javaslat elfogadását. 

 

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

 

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

 
119/2011.(VII.12.) Kt határozat 

 

1) Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Győr-

Moson-Sopron Megyei Önkormányzat fenntartásában álló,  

Közoktatási szakterületen: 

 A Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézet (9021 Győr, Árpád u. 32.) és a 

Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (9028 Győr, Cirkeli u. 31.) 

Szociális gondoskodás szakterületen: 

 A Dr. Piróth Endre Mentálhigiénés Otthon (9086 Táplánypuszta) és az Értelmi 

Fogyatékosok Rehabilitációs Intézménye (9113 Koroncó-Zöldmajor) 

 Az Idősek Otthona (9323 Jobaháza, Kossuth L. u. 8.) és a Felnőttkorú Fogyatékosok 

Otthona (9311 Pásztori, Alsó u. 39-41.) 

tervezett egyesítését, 

A gyermekvédelem szakterületen: 
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 A Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának Gyermekvédelmi Központja (9024 

Győr, Vasvári Pál u. 1.) és a Doborjáni Ferenc Nevelési-Oktatási Központ (9400 

Sopron, Brennbergi u. 82.) 

gyermekvédelmi egységének tervezett leválasztását.  

 

2) Felkéri a polgármestert, hogy állásfoglalásáról a megyei közgyűlés elnökét 

tájékoztassa. 

 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: 2011. július 15.  

 

 

10.)  A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Alapító Okiratának módosítása  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

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

részére. 

 

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

 

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

 

120/2011.(VII.12.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete megismerte és 

elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítási 

javaslatait, az alábbiak szerint:  

A Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletében: 

„1) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartással kapcsolatos feladatokat a 

Társulásban részt vevő alábbi önkormányzatok önállóan látják el:” címszó alatt a 

Győrladamér és Győrújfalu településeket törölni kell, ezzel egyidejűleg a  

„2) A közoktatási feladat óvodai intézményfenntartásával kapcsolatos feladatokat 

közoktatási társuláson keresztül látják el:” címszó alatti felsorolás kiegészül 

Győrladamét-Győrújfalu településekkel.  

„3) Egységes óvoda-bölcsödeként működnek az alábbi intézmények:” felsorolásból a 

„-Mézeskalács Körzeti Napköziotthonos Óvoda, Abda” törlésre kerül.  

A Megállapodás 2.2.3. pontja kiegészül az alábbiak szerint: 

„A gyermekjóléti alapellátási feladat keretén belül a Társulás intézményfenntartóként 

biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást és a családsegítő szolgálat integrált formában 

történő ellátását………………….. 

A Társulás a feladatok ellátásáról………….” 

A 2. sz. mellékletben az óvodai ellátásnál Győrladamér településnél „Mikrotársulás 

Győrújfalu”, Győrújfalu településnél „Mikrotársulás Győrladamér” szöveg kerül 

bejegyzésre.  

Az 5. sz. melléklet kiegészül az alábbiakkal: 

„Családsegítő Szolgálat 

A feladat ellátásában résztvevő önkormányzatok Győrújbarát Mikrotérség 

Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján: 

Abda, Gönyű, Győrújbarát, Győrzámoly, Öttevény, Töltéstava. 

A családsegítő szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kistérségen kívül látják el: 

Koroncó és Rábapatona – Tét központtal 

Enese – Kóny központtal 

Nyúl – Pannonhalma központtal.” 
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2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat kivonatát 

haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Szakmai 

Munkaszervezete részére.  

 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő:  azonnal  

 

 

11.)  Döntés településfejlesztési ügyekben:  

 

11.a) Győrújbarát 4125; 4126 és 4136 helyrajzi számú ingatlanokon húzódó „védett 

hegygerinc” törlése iránti kérelemről döntés 

Előterjesztő: Árvai István bizottsági elnök   

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a Település-fejlesztési Bizottság az ügyet 

megtárgyalta, majd hozott egy módosító határozati javaslatot. 

 

Zólyomi Péter képviselő kéri, hogy a bizottság részéről indokolja meg valaki a módosítás okát. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő elmondja, hogy a bizottság érvei azok voltak, hogy egyrészt ez a három 

földrészlet nem az igazából védendő hegygerincen helyezkedik el, hanem a völgyben, ezért nem 

indokolt védeni, mint természeti értéket annál is inkább, hiszen a szomszédos dombon egy hatalmas 

ház található. A másik egy jogi érv volt, hiszen a tulajdonos 2003-ban szerzett egy korlátozásmentes 

tulajdonjogot, amit később egy önkormányzati döntés korlátozás alá helyezett. Aggályosnak vélte a 

bizottság, hogy esetleg egy kártalanítási perre kerülhet sor az ügy kapcsán, amiből kártérítési 

kötelezettsége keletkezik az Önkormányzatnak. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, 1 fő tartózkodása mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

121/2011.(VII.12.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testület a Győrújbaráti 4125; 4126 és 

4136 helyrajzi szám alatt felvett ingatlanokon húzódó „védett hegygerinc” védelem 

megszüntetésére vonatkozó kérelemnek helyt ad azzal, hogy a védelem 

megszüntetéséhez szükséges Településrendezési Terv módosításának költségeit teljes 

mértékben kérelmező köteles viselni, továbbá, hogy kérelmező tudomásul veszi, hogy 

a rendezési terv módosítása során közreműködő szakhatóságok döntései az 

Önkormányzattól függetlenül kerülnek meghozatalra. 

 

11.b) Győrújbarát 012/10 helyrajzi számú ingatlanon mezőgazdasági tároló hangárrá 

minősítése és véderdő kérdése ügyében döntés 

Előterjesztő:  Árvai István bizottsági elnök   

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az ügyet a Település-fejlesztési Bizottság 

szintén megtárgyalta, kéri a határozati javaslat elfogadását. 
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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: 

 

122/2011.(VII.12.) Kt határozat 

A Győrújbarát, Széchenyi körút 39/11. szám alatti, 012/10 helyrajzi számú 
ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gksz) övezeti 
besorolásának megváltoztatása nem indokolt, ahogy a győrújbaráti 012/10; 
4551/8 és 013/2 helyrajzi számú ingatlanokon húzódó tervezett véderdő 
megszüntetése sem, ezért a bizottság nem javasolja a Képviselő-testület 
részére sem az övezeti besorolás megváltoztatását, sem pedig a véderdő 
megszüntetését. 

 

Balzer Miklósné helyi állampolgár kifogásolja, hogy a Heliszolg ügyében sem a Földhivataltól, sem 

a Légügyi Hatóságtól nem kaptak megnyugtató választ. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy az alapdokumentációk a Légügyi Hatóságnál 

és a Földhivatalnál vannak. 

 

Balzer Miklósné helyi állampolgár elmondja, hogy éveken át Győrújbarát Község Önkormányzata 

adta ki a le- és felszállási engedélyeket. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy nem repülőgép le- és felszállására adtak ki 

engedélyt, hanem mezőgazdasági helikopter le- és felszállására. Jelenleg a rendezési terv nem 

tartalmaz Győrújbaráton repteret, és jelenleg a képviselő-testület arról döntött, hogy nem kívánja ezt 

megváltoztatni. 

 

Rigó Imre helyi állampolgár elmondja, hogy a Heliszolg Kft a 012 területre kért engedélyt, hogy 

leszállhasson a gépeivel, majd a területet összevonatta a 013/7 hrsz-ú területtel, és úgy gondolták, 

hogy ezen is jogosultak a felszállásra. Véleménye szerint a jogszabályokat megkerülve jegyeztették ezt 

be. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester ismételten hozzáteszi, hogy a Képviselő-testület meghozta a 

döntését, hogy nem kíván repteret létesíteni, nem kíván véderdőt levenni sem. 

 

12.) Kazánfelújítás ügye 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma 

 

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

részére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a kazán javítása 

beszerzési eljárás hatálya alá tartozik. Ennek lefolytatására sor került. Döntéshozó a polgármester. A 

bíráló bizottság bekérte a három ajánlatot, azonban a három beérkező ajánlat közül egyetlen pályázó 

felelt meg a pályázati kiírásnak, Palasics Tamás ajánlata. A bíráló bizottság ezek után javaslatot tett a 

Pénzügyi Bizottságnak, amely bizottság azonban nem volt határozatképes. A javaslat, amit a testület 

elé kívánnak terjeszteni, hogy tekintse a képviselő-testület a pályázat nyertesének Palasics Tamást, a 

másik két ajánlatot pedig tekintsék érvénytelennek. Az elbírálás során nem a legolcsóbbat, hanem az 

összességében legkedvezőbb ajánlatot kellett tekintenie a bizottságnak. Ennek alapján meghozta 

polgármester asszony a döntését az alábbiak szerint: Győrújbarát Község Polgármestereként az 

Önkormányzat hatályos Beszerzési Szabályzata VI/2.2. pontja alapján a győrújbaráti II. Rákóczi 

Ferenc ÁMK kazánfelújítása beszerzési eljárásában az alábbi döntést hozom: 

1. Megállapítom, hogy a beérkezett három ajánlat közül csak egy volt érvényes: Palasics Tamás 

ev. (9011 Győr, Vajda János u. 29.) ajánlata 1.959.125,- Ft-s bruttó ajánlati áron; a másik két 



 13 

ajánlat a H és H ’98 Kft. (9011 Győr, Fecske u. 6.) és TBN Kft. (9174 Dunaszentpál, Árkád u. 

12.) érvénytelen, a bíráló bizottság összegezésében foglaltak szerinti formai és tartalmi okok 

miatt. 

2. Megállapítom, hogy az összességében legkedvezőbb ajánlat bírálati szempont alapján a 

nyertes ajánlattevő: Palasics Tamás ev. (9011 Győr, Vajda János u. 29.), bruttó 1.959.125,- Ft-

s ajánlati áron. 

3. A pályázók kiértesítésére a Képviselő-testület 2011. július 12-i ülését követően haladéktalanul 

sor kerül. 

A Képviselő-testületnek arról kell döntenie, hogy a polgármester a tárgyban hozott döntése alapján 

aláírhassa a szerződést Palasics Tamással. 

 

Dr. Márai István képviselő véleménye szerint műszakilag is a legjobb ez az ajánlat, a pályázatban 

kiírt összegen belül van, ezért nincs is miről vitázni. 

 

Több 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: 

 

123/2011.(VII.12.) Kt határozat 

 

1. A Képviselő-testület tudomásul veszi, hogy a II. Rákóczi Ferenc ÁMK 

kazánfelújítása tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban csak egyetlen érvényes 

ajánlat érkezett: Palasics Tamás (9011 Győr, Vajda J. u. 29.) egyéni vállalkozótól, 

bruttó 1.959.125,- Ft-s árajánlat mellett. Ez az ajánlat lett a nyertes ajánlat. 

2. A fentiek okán a Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a 

nyertes ajánlattevővel a szerződést megkösse és az egyéb szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye. 

 

 

13.)  Felhatalmazás Vállalkozási Szerződés aláírására – Lang-Szolg Kft 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülés megkezdése előtt kiosztásra került a települési képviselők 

részére. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária jegyző tájékoztatja a testületet arról, hogy a kiosztásra került 

szerződési ajánlat a testületi ülés előtt érkezett meg a polgármesteri hivatalba és egy korábbi testületi 

határozat alapján készült. Kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazza fel a polgármestert ezen 

szerződés aláírására az abban foglaltak szerint. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő hozzáfűzi, hogy a szerződés a polgári törvénykönyvnek mindenben 

megfelel. 

 

Több 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: 

 

124/2011.(VII.12.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert a Lang-Szolg Kft-vel való Vállalkozói Szerződés aláírására. 
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Napirendek után 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy győrújbaráti lakosok 

fordultak hozzá azzal a kéréssel, hogy a képviselő-testület vizsgálja meg a Mélykút utcában és az 

Arany János utca végén fedett buszváró kialakításának lehetőségét. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy ebben az ügyben már korábban tettek 

lépéseket, azonban problémát okoz, hogy nem önkormányzati út melletti buszvárókról van szó, és a 

Közútkezelő nagyon komoly feltételeket szab ilyen buszvárók létesítéséhez, és mivel nincs ott akkora 

méretű önkormányzati terület, ezért nem kerülhetett oda a „Közösségi közlekedés fejlesztése” pályázat 

keretében sem buszváró. 

 

Dr. Medgyasszay Csaba képviselő bejelenti, hogy családi okok miatt képviselői mandátumáról le 

kíván mondani, melyet a következő napokban írásban eljuttat a polgármester asszonynak. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a lemondást tudomásul veszi. 

 

Rácz György képviselő kéri, hogy a jövőben akik beszámolót készítenek, a testületi ülésen tegyenek 

némi szóbeli kiegészítést azok számára, akik esetleg nem férnek hozzá az anyaghoz az interneten. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19.00 órakor bezárja. A képviselő-testület 

zárt ülésen folytatja a tárgyalást. 

 

 

 

 

Szalainé dr. Németh Annamária 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 

 

 

Dr. Bálló Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Dr. Palla Roland 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


