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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. szeptember 13-án 18.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket, külön köszönti dr. Tóth István jegyző 

urat.  

 

Dr. Tóth István jegyző köszönti a megjelenteket és TV-nézőket. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti Horváthné Csala Ágnes képviselőt, aki a szeptember 

1-i ülésen tette le a képviselői esküt, valamint Szalainé dr. Németh Annamária jegyző asszonyt, aki a 

testületi ülés előkészítésében még részt vett, megköszöni az ő munkáját. Köszönti az ülésen megjelent 

körzeti megbízottakat, valamint a Győri Rendőrkapitányság képviselőjét. Megállapítja, hogy a testületi 

ülés határozatképes, Pammer Ernő képviselő úr jelezte, hogy a testületi ülésre később tud megérkezni. 

Jegyzőkönyv hitelesítőknek Árvai István és Rácz György képviselő urakat javasolja, kéri a javaslat 

elfogadását. 

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 fő tartózkodásával elfogadja Árvai István képviselőt, 

valamint egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Rácz György képviselőt 

jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

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 

 

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

együtt. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok 

anyaga írásban megküldésre került a képviselő-testület tagjai részére. Kiegészíti annyival, hogy a 82-

es sz. út bevezetőjének felfestése ügyében a Közútkezelő tájékoztatott arról, hogy ilyen munkával 

megbízott szakemberrel végeztethet csak az Önkormányzat feladatot. Továbbá a Kertalja lakóterület 

és az iskola közötti összekötő járda kialakítása jogi akadályba ütközött, jelenleg folynak az 

egyeztetések és a hatósági munka.  

Megkérdezi a képviselő-testületet, hogy van-e észrevétel, javaslat. 

 

Zólyomi Péter képviselő észrevételezi, hogy az a.) pont határozatai közt az utolsó háromnak rossz a 

sorszámozása. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megköszöni az észrevételt, mely adminisztratív hiba, javításra 

fog kerülni.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja az a), b) és c) pontok 

előterjesztéseit. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy pótnapirendek felvételére van 

szükség a szoros határidők miatt.  

 

Napirendi javaslat: 

 

1. Tájékoztató a 2011. évben engedélyezett központi előirányzatokról 

Szakmai előkészítő: Lábszkyné Rum Andrea és Milkovits Eszter 

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

2. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2011. évi 

költségvetéséről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati rendeletének (Ör.) módosítása 

Szakmai előkészítő: Lábszkyné Rum Andrea és Milkovits Eszter 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

3. Tájékoztató az önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodásáról  

Szakmai előkészítő: Lábszkyné Rum Andrea és Milkovits Eszter  

Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester  

 

4. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni 

szociális ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 5/2011. (III. 9.) 

önkormányzati rendeletének (Ör.) módosítása  

Szakmai előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Dr. Márai István Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

Szociális és Egészségügyi Bizottságának Elnöke 

 

5. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló, 

többször módosított, 12/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (Ör.) módosítása 

Szakmai előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

6. Csatlakozás az Arrabona EGTC-hez  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

7. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről  

Előterjesztő: Horváth Zoltán alezredes, közrendvédelmi osztályvezető,  

Győr Városi Rendőrkapitányság 
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8. Tájékoztató a véderdő megszüntetése iránti kérelem tárgyában folyamatban lévő ügyben 

történt fejleményekről 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

 

9. Tájékoztató Liszt Ferenc szobrának felállítása és elhelyezése tárgyában  
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj pályázathoz 

 

11. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

 

12. Tájékoztató „Bölcsőde kialakítása Győrújbaráton” projekt a nyilvánosság megvalósítása 

biztosítás tevékenység tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárásról 

 

13. Tájékoztató „Győrújbarát belterületi vízrendezés” projekt hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 

eljárásról 

 

Dr. Palla Roland képviselő az Egyebek napirendi pont felvételét javasolja, melyben a parlagfű 

helyzetről, önkormányzati hitelfelvételi lehetőségekről, valamint a fejlesztési lehetőségekről kívánna 

vitát nyitni. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző tájékoztatja a képviselőt, hogy írásbeli határozati 

javaslat nélkül nem igazán lehet ezekben az ügyekben határozatot hozni. 

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáteszi, hogy az SZMSZ szerint a szóbeli előterjesztéshez is szükséges 

írásbeli határozati javaslat. 

 

Zólyomi Péter képviselő a Győrújbarát sportolója cím idei kiosztása kapcsán javasolja ennek a 

pályázatnak a kiírását, hogy a díj az október 23-i ünnepségen átadásra kerülhessen. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselőket, hogy az ülés után egy rövid egyeztetésre 

kerülhessen sor a „Győrújbarát Díszpolgára” és a „Győrújbarátért” címek adományozása ügyében. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a pótnapirendekkel együtt a napirendi pontok elfogadását.  

 

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

pót-napirendi pontokkal együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri, hogy a 7./ napirendi pontot elsőként tárgyalja a képviselő-

testület, kéri a javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a 7./ napirendi pont 

elsőként történő tárgyalását. 

 

Napirendek tárgyalása 

 

7. Tájékoztató a közbiztonság helyzetéről  

Előterjesztő: Horváth Zoltán alezredes, közrendvédelmi osztályvezető,  

Győr Városi Rendőrkapitányság 
 

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

együtt. 
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Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi a Rendőrkapitányság képviselőjét, hogy kívánja-e 

kiegészíteni az írásos előterjesztést. 

 

Varga Péter r.szds, kmb alosztályvezető az írásos anyagot nem kívánja kiegészíteni. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkéri a testület tagjait, hogy tegyék fel kérdéseiket. 

 

Rácz György képviselő örömét fejezi ki amiatt, hogy a Rendőrség jelen volt az iskolakezdés idején az 

iskola környékén. Kéri, hogy lehetőség szerint hetente 1-2-szer reggelente jelenjenek meg a körzeti 

megbízottak az iskola környékén, akiknek a munkáját ezúttal is megköszöni. 

 

Dr. Márai István képviselő a Liszt Ferenc utcán száguldozó autókra hívja fel a figyelmet, véleménye 

szerint csak a véletlen műve, hogy még nem történt haláleset az utakon. Kéri, hogy tegyenek valamit 

ez ügyben. 

 

Zólyomi Péter képviselő javasolja, hogy sűrűbben történjen a településen sebességmérés, illetve a 

kamerarendszer működéséről kérdezi a képviselőt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy folyamatos egyeztetést folytat azzal a céggel, 

akitől a rendszert megvásárolta az önkormányzat, valamint a Kábel TV képviselőjével. Jelenleg nem 

működik a rendszer, mert nem tudnak a felvételekről leolvasni használható adatot. Következő lépés a 

szerződés módosítás lesz az ügyben, jegyző úr, mint jogvégzett szakember ebben el fog tudni járni. 

 

Varga Péter r.szds, kmb alosztályvezető a kérdésekre válaszolva elmondja, hogy amikor van rá 

lehetőség, akkor a körzeti megbízottakat kivezénylik, valamint tervezik, hogy minden településen 

legyen sebességmérés. A rendszer nagyon leterhelt, egyetlen sebességmérő műszere van a Győri  

Rendőrkapitányságnak. Amennyiben igény van rá, akkor jelezni kell a kapitányságra, és betervezik a 

sebességmérést a településre.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megköszöni a hozzászólást, valamint a körzeti megbízottak 

munkáját, akikkel napi szinten is kapcsolatban áll. Kéri a képviselő-testületet, hogy tájékoztató 

jelleggel fogadja el a Rendőrkapitányság beszámolóját. 

 

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

 

133/2011.(IX.13.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja 

a Győri Rendőrkapitányság tájékoztatóját a közbiztonság helyzetéről. 

 

 

1. Tájékoztató a 2011. évben engedélyezett központi előirányzatokról 

Szakmai előkészítő: Lábszkyné Rum Andrea és Milkovits Eszter 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

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

együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a napirendi pontot a Pénzügyi 

Bizottság tárgyalta, elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Megkérdezi a bizottság elnökét, 

hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Rácz György képviselő elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság valamennyi előterjesztését egyhangú 

igen szavazással elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

 

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: 

 

134/2011.(IX.13.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő–testülete az önkormányzat részére 

biztosított pótelőirányzatokat tudomásul veszi, így az önkormányzat 2011. évi 

költségvetésében a  

 bevételi főösszeget és azon belül 

  központosított támogatás előirányzat 306 E Ft összeggel 

egyéb központi támogatás előirányzat 2 211 E Ft összeggel 

egyéb szociális feladatok támogatása előirányzat 201 E Ft összeggel 

 

 a kiadási főösszeget és azon belül a 

  kereset kiegészítés előirányzat  1 741 E Ft összeggel, 

  személyi juttatások előirányzat 177 E Ft összeggel, 

  munkaadót terhelő járulékok előirányzat 494 E Ft összeggel, 

  dologi kiadások előirányzat  306 E Ft összeggel megemeli. 

  

2. A képviselő–testület a polgármester javaslatát elfogadja azzal, hogy a határozatnak 

megfelelően a 2011. évi költségvetési rendelet módosításáról gondoskodjon. 

Határidő: a 2011. évi költségvetés I. félévi módosítása 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

2. napirend: Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének az 

önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 3/2011. (II.28.) önkormányzati 

rendeletének (Ör.) módosítása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

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

együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a bizottság plusz 

módosításokat tett a határozati javaslatba, a bizottsági jegyzőkönyv tartalmazza ezeket.  

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáfűzi, hogy csupán számszaki pontosítások és egy dátummódosítás 

történt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi a képviselő-testület tagjait, hogy kérdésük, 

véleményük a napirenddel kapcsolatosan van-e. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

Pénzügyi Bizottság jegyzőkönyvében rögzítetteknek megfelelően. 

 

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

 

A Képviselő-testület a  

az önkormányzat 2011. évi költségvetését megállapító 3/2011.(II.28.)  

önkormányzati rendeletet módosító 9/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelet  

módosítást az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja. 
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3. Tájékoztató az önkormányzat 2011. első félévi gazdálkodásáról  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester  
 

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

együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kívánja-e az 

előterjesztést kiegészíteni. 

 

Rácz György képviselő elmondja, hogy a bizottsági ülés megállapította, hogy felelős gazdálkodás 

folyik a hivatalban, időarányosak a teljesülések. A bizottság tett egy kiegészítést a határozati 

javaslatba, miszerint megemeli a költségeket videofelvételekre 160.000 Ft + Áfa összegre az általános 

tartalék terhére. 

 

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: 

 

135/2011.(IX.13.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2011. első 

félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja.   

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő testülete megemeli a 2011. évi 

költségvetési rendeletének dologi kiadásait az általános tartalék terhére 160.000,- Ft+Áfa 

összeggel a videofelvételek költségeinek fedezetére. 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a pénzbeli és 

természetbeni szociális ellátások és a szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló 

5/2011. (III. 9.) önkormányzati rendeletének (Ör.) módosítása  

Szakmai előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Dr. Márai István Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-

testülete Szociális és Egészségügyi Bizottságának Elnöke 
 

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

együtt. 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy kiegészítése az írásbeli anyaghoz kapcsolódóan nincsen. A 

bizottság előterjesztése. 

 

Dr. Márai István képviselő nem kívánja az írásos anyagot kiegészíteni. 

 

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: 
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A Képviselő-testület a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások  

és a szociális szolgáltatások helyi szabályozásáról szóló  

5/2011. (III. 9.) önkormányzati rendeletének  

10/2011.(IX.14.) rendelet módosítást  

az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

 

 

5. Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról 

szóló, többször módosított, 12/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletének (Ör.) 

módosítása 

Szakmai előterjesztő: Szalainé Dr. Németh Annamária jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

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

együtt. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző az előterjesztést az írásbelivel egyezően fenntartja. 

 

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, többször módosított 

12/2010. (XII.15.) önkormányzati rendeletének 

11/2011.(IX.14.) rendelet módosítást 

az írásbeli előterjesztéssel egyezően elfogadja. 

 

 

(Pammer Ernő képviselő 18.27-kor megérkezik az ülésre.) 

 

 

6. Csatlakozás az Arrabona EGTC-hez  

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

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

együtt. 

 

Rácz György képviselő tájékoztatja a képviselő-testület tagjait, hogy a Pénzügyi Bizottság 2 igen 

szavazattal 3 fő tartózkodása mellett nem támogatta az előterjesztést, a képviselő-testület 

bölcsességére bízza a döntést az ügyben. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző a szakvéleményét kívánja elmondani. 

Környezetvédelmi, környezetrendezési és településfejlesztési célok megvalósítására fog létrejönni 

elsődlegesen az Arrabona EGTC. Nagyobb pályázati lehetőségeket fog tartalmazni, mint a kistérségi 

szintű pályázatok. A haszna akkor lesz érezhető, ha pályázati pénzhez jut a település. Ha csatlakozik 

az önkormányzat, akkor kaphat pénzt, ha nem csatlakozik, akkor nem kaphat ebből. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a csatlakozás éves szinten 176.610 Ft tagdíjat 

jelent.  

 

Dr. Márai István képviselő véleménye szerint ha a tagdíjat befizeti az önkormányzat, akkor 

valószínűleg sokkal többet tud profitálni. 
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Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző hozzáfűzi, hogy az Európai Unió a 

Magyarországnál rosszabb gazdasági helyzetben lévő országokat fogja támogatni. Ez a határon 

átnyúló együttműködés fog ennek helyébe lépni. A kérdés az, hogy Győrújbarát a tagok között 

szerepeljen-e ebben a szervezetben, vagy ne. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő tartózkodása mellett az alábbi 

határozatot hozza: 

 

136/2011.(IX.13.) Kt határozat 

 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy tagként 

csatlakozik az Arrabona Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési 

Csoportosuláshoz (székhelye: 9021 Győr, Városház tér 1.). 

2. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kijelenti, hogy az Arrabona 

EGTC Egyezményét elfogadja, továbbá annak Alapszabályát magára nézve kötelezőnek 

ismeri el.  

3. Felhatalmazza a Képviselő-testület a Polgármestert az Arrabona EGTC-hez történő 

csatlakozáshoz szükséges okmányokat aláírja és jognyilatkozatokat megtegye. 

4. Felkéri a Jegyzőt, hogy a 2011. évi költségvetés tartalékából intézkedjék a betéti díj és a 2011. 

évi tagdíj összegének elkülönítése és az Arrabona EGTC részére történő megfizetése iránt, 

továbbá, hogy 2012. évtől mindaddig míg Győrújbarát Község a csoportosulás tagja lesz, 

gondoskodjék arról, hogy a tárgyévi költségvetésben az éves tagdíj összege tervezésre 

kerüljön.    

Felelős:  Juhászné Árpási Irma Polgármester 

  jegyző      4. pontra 

Határidő:  azonnal 

  folyamatos     4. pontra 
 

 

8. Tájékoztató a véderdő megszüntetése iránti kérelem tárgyában folyamatban lévő 

ügyben történt fejleményekről 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

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

együtt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy ez ügyben többször beszámolt már a képviselő-

testületnek. A Földhivataltól mindez idáig nem kapta meg a hivatal a megfelelő dokumentumokat. 

2006. március 20-án a Földhivatalhoz kérelemmel fordult a Heliszolg Kft ügyvédje. (Polgármester 

felolvassa az ügyvéd úr levelét.) Szakhatósági engedélyre hivatkozik Győrújbarát Község 

Önkormányzatától, amely egy hozzájáruló nyilatkozat volt. Megkérdezi jegyző urat, hogy kíván-e 

kiegészítést tenni. 

 

Dr. Tóth István jegyző nem kíván kiegészítést tenni. Az írásbeli előterjesztést megtette, előfordulhat 

olyan döntése a képviselő-testületnek, amely után bírósági eljárásra kerül sor, nem lenne ezért helyes, 

ha ellőné azokat a lövedékeket, amelyek a perben szükségesek. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáfűzi, hogy egy szakhatósági hozzájárulás alapján történt 

meg a bejegyzés. Nem kíván azonnal perre menni. Úgy véli, vannak olyan megoldások, egyeztetések, 
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amelyekkel ez megelőzhető lenne. Téves bejegyzés történt. A jogi útnak beláthatatlan következményei 

vannak, a perek beláthatatlan időn belül történnek meg. Az Önkormányzat 2005 nyarán fogadta el a 

rendezési tervét, a beadvány 2006. március 20-án kelt és a 2005. február 25-i szakhatósági 

hozzájárulásra hivatkozik. Első lépésben az egyeztetés vezetne célhoz. Kéri a képviselő-testület 

tagjait, hogy véleményét fejtse ki, tegyen javaslatot. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő elmondja, hogy nem az Önkormányzat fog perelni jelen esetben. A 

tulajdonosok jogi képviselője által írtak szerint amennyiben a véderdőt az önkormányzat nem veszi le 

erről a területről, és ezért az Országos Repülési Hatóság visszavonja a repülési engedélyüket, akkor 

pert fognak indítani. Maximálisan egyetért Polgármester asszonnyal abban, hogy egy ilyen pernek a 

bevállalásához nagy bátorság kell. Úgy véli, hogy az Önkormányzat felelősséggel nem jelentheti ki, 

hogy a kártérítési pert meg fogja nyerni az Önkormányzat. Folyamatosan napirenden van ennek az 

ügynek a tárgyalása, mindenképpen érdekeket sért, jó döntést az ügyben nem lehet hozni. Többszáz 

millió forintos kártérítés kockázatát rejti magában, plusz a perköltségeket ez a döntés. Attól, hogy a 

véderdő lekerül, attól még a Repülési Hatóság nem fogja módosítani az engedélyt. A tulajdonos azt 

kéri, hogy a véderdőt vegye le az Önkormányzat a rendezési tervről, nem az átminősítést. Név szerinti 

szavazást kér az ügyben. 

 

Rácz György képviselő hozzáteszi, hogy 2010 őszén is tárgyalta a kérdést az Önkormányzat. Akkor 

is azon az állásponton volt, hogy nem baj, ha egy helikopter leszáll, viszont nem szeretné, ha több is 

leszállna. Nincs meggyőződve arról, hogy a véderdő levételével nem nyílik meg az út mindenfelé. 

Senkinek nem akar kárt okozni. Kompromisszumos javaslatként kérdezze meg az Önkormányzat, 

hogy tennének-e a tulajdonosok olyan jogi nyilatkozatot, hogy valóban csak ennyit akarnak. 

Megkérdezi, hogy lehet-e olyan jognyilatkozatot kérni, hogy ezen a területen soha többé több 

helikopter nem fog leszállni? Hivatkoznak egy bejárásra is, megkérdezi, hogy az Önkormányzat részt 

vett-e ezen? 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző elmondja, hogy ebben az ügyben az 

Önkormányzat nem ügyfél, csak a szomszédos területek tulajdonosai kaptak meghívást. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy mindenki úgy nyilatkozott, hogy nem kívánják 

oda a repteret. Felhívja a figyelmet arra a tényre is, hogy 2005-ben fogadta el a rendezési tervet az 

Önkormányzat. A beadvány 2006. március 20-án került a Földhivatal asztalára. Ezen a területen már 

véderdő szerepelt. Egyik oldalról az Önkormányzat meg van fenyegetve 427 millió Ft kártérítéssel. Az 

előterjesztés tartalmaz egy határozati javaslatot. A rendezési terv farm területet ír elő erre a területre, 

mely már működik is. A másik oldalon pedig benzinkút üzemel. Egyeztetést javasol a Heliszolg Kft-

vel, jegyző urat pedig kéri, hogy a Földhivatali dokumentumokat és a rendezési tervi ügyiratot 

időrendben állítsa össze, és tegye a képviselő-testület elé. 

 

Zólyomi Péter képviselő véleménye szerint a Heliszolg Kft egy ilyen egyeztetésre ügyvéddel fog 

érkezni. Egyetért az egyeztetés gondolatával, de úgy véli, hogy a tulajdonos pénzt és fáradtságot nem 

fog kímélni, hogy meggyőzze a testületet az igazáról, a Véderdő levételéről. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző független álláspontja szerint ez a megkeresés 

szükségessé teszi független szakértő bevonását. Az önkormányzatnak is fel kell készülnie jogi 

képviselővel egy ilyen egyeztetésre. Az iratanyag összeállítását követően külső jogi szakértőt kell 

bevonni, külső jogi szakvéleményt kell beszerezni, ezután történjen meg az egyeztetés. Ezután tudja 

eldönteni a testület, hogy alakult-e ki alku pozíció vagy nem. 

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáteszi, hogy az előterjesztés két variációt tartalmaz. Egyetért külső 

ügyvéd kolléga megbízásával, akinek a személyére tett is javaslatot az előterjesztésben. 

 

Dr. Palla Roland képviselő hozzászólásában kifejti, hogy jelen állás szerint van egy vállalkozó, aki 

azzal a szándékkal vásárolt területet, hogy mezőgazdasági géppel fog itt le- és felszállni. Engedélye 
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volt, hogy ezt végezze. Közben változtak a jogszabályok. Erre a területre tett az önkormányzat egy 

véderdőt, ami lehetetlenné teszi, hogy ő ezt megtegye.  

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző hozzáteszi, hogy rendezési tervi ügyben 60 nap áll 

rendelkezésre, hogy az érintettek megtegyék az észrevételeiket. Akinek ingatlanja van, annak 

kötelessége nyomon követni a település rendezési tervét különösen akkor, ha hosszú távú 

nagyberuházást tervez. A rendezési tervi módosítás kifüggesztésre került, szakhatóságokon futott át. 

Lehetőség lett volna, hogy észrevételezzen menet közben. 

 

Rácz György képviselő szerint kérdés az is, hogy ténylegesen mezőgazdasági repülőtérként használta.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy jegyzői hatáskör volt a helikopter le- és 

felszállás engedélyezés bizonyos számban. Nem ezt tiltjuk meg. Major megjelölés van 2006. március 

2-án kelt levélben. 2005-ben készült a rendezési terv. Az Örökségvédelmi Hivatal és a 

Környezetvédelmi Hivatal áll perben. Módosító indítványát fenntartja, hogy egyeztetést folytasson a 

testület az ügyben, melyre jogi képviselőt bízzon meg.  

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő elfogadhatónak tartja, hogy az előterjesztés szerinti határozati 

javaslatokról ne döntsön a testület, hanem arról, hogy hónap közepén a Település-fejlesztési Bizottság 

üljön össze és tekintse át az iratokat. Rácz György képviselő felvetésére válaszolva elmondja, hogy 

nincs olyan jogi lehetőség, hogy elkötelezze magát a jövőre nézve a Heliszolg Kft. Az ügyvédi 

megbízás nem eredmény kötelem. Ha az önkormányzat pert veszt, akkor az ügyvédet semmiféle 

felelősség nem terheli. Úgy véli, hogy jogi segítséget ugyan lehet igénybe venni, de akkor sem fognak 

oda eljutni, hogy bárki kijelenthesse, hogy a pert az önkormányzat meg fogja nyerni. Azt kell 

mérlegelni, hogy bevállalják-e azt, hogy születik egy olyan ítélet, ami megnyomorítja a falut, amikor 

már a jelenlegi képviselők esetleg rég nem is lesznek képviselők. Tudomása szerint a legkisebb 

minősítésre kértek a heliszolgosok engedélyt. Javasolja a Településfejlesztési Bizottság két héten 

belüli összehívását. 

 

Pammer Ernő képviselő nehezményezi, hogy mint laikusnak kell szavaznia az ügyben, és súlyos 

döntést hozni. Nem esett szó arról, hogy a falu lakossága szeretné-e ezt a repülőteret. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a módosító indítványt teszi fel szavazásra, mi szerint a 

Településfejlesztési Bizottság, a Képviselő-testület, valamint a Heliszolg Kft képviselői üljenek össze 

egyeztető tárgyalásra. Jegyző úr készítse elő ezen időpontra az elmúlt évek történéseit, valamint a 

hivatal adóosztálya készítsen kimutatást a Heliszolg Kft által befizetett iparűzési adóról. 

 

A képviselő-testület 8 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

137/2011.(IX.13.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy kezdeményezi, 

hogy a Településfejlesztési Bizottság, a Képviselő-testület, valamint a Heliszolg Kft 

képviselői két héten belül tartsanak egyeztető tárgyalást a véderdő megszüntetése iránti 

kérelem tárgyában. Jegyző úr ezen időpontra előkészíti az üggyel kapcsolatban az elmúlt évek 

történéseit, valamint kimutatást készít a Heliszolg Kft által befizetett iparűzési adóról. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

  Dr. Tóth István jegyző az időrendi kimutatásokért és adótábláért 

Határidő: értelemszerűen 

 

Dr. Márai István képviselő 19.20-kor elhagyja az üléstermet. 
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9. Tájékoztató Liszt Ferenc szobrának felállítása és elhelyezése tárgyában  
Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

együtt. 

 

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

árajánlatok bekérése, a Kő-Lap-Da Kft adta a legkedvezőbb ajánlatot. A szobor elhelyezésére a 

kontra-sarki elbontott ház helyén kerülne sor. A Településfejlesztési Bizottság tagjai a helyszínt 

megtekintették és kijelölték a szobor pontos helyét. A növények telepítésére Székely Árpád kertészt 

javasolja. Kéri a testületet a tájékoztatás elfogadására. 

 

Zólyomi Péter képviselő megkérdezi, hogy mivel a Beszerzési Szabályzat szerint a polgármesternek 

joga van ezeket a munkákat megrendelni, ezzel a szavazással átadja-e a testületnek ezt a jogot? 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy ezzel nem a jogot adja át, hanem szükséges a 

testületnek a tudomásul vétele. 

 

Zólyomi Péter képviselő megkérdezi, hogy ki döntött arról, hogy azon a területen közpark legyen, 

hiszen a jegyzőkönyveket áttekintve nem talált ilyen határozatot. Ki, mikor dönti el, hogy a 

településen hol lesz park, illetve hogy kitől rendelik meg a növénytelepítést? 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselőt, hogy amikor a testület döntött a 

terület megvásárlásáról, akkor döntött erről is. Majd tavasszal a testület kondiparkról döntött, illetve 

hogy kézilabda pálya nagyságú terület maradjon, illetve akkor döntött arról is, hogy maradjon hely a 

Liszt Ferenc szobor elhelyezésére. Úgy döntött akkor a testület, hogy úgy kerüljön a szobor 

elhelyezésre, hogy a lehető legkisebb helyet foglalja el. 

 

Zólyomi Péter képviselő kifogásolja, hogy a testület több civil szervezettől is megvonta idén a 

támogatást, most pedig 2 millió Ft-ot elkölt erre a célra. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselőt és a testületet, hogy a talapzatra három 

árajánlat érkezett be, ezek közül a legkedvezőbb került kiválasztásra. A növényzet telepítése kapcsán 

azért Székely Árpád lett a kiválasztott, mivel az „Élhető településközpont” pályázathoz is ő szállította 

a növényeket, és garanciát ad.  

 

Zólyomi Péter képviselő hozzáfűzi, hogy jogilag nem vitatja a kérdést. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző elmondja, hogy ezek nem egyedi döntések, létezik 

Bíráló Bizottság, van ajánlatbekérés, csak a döntést nem a testület hozza. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönetét fejezi ki a településen élő önként adományozóknak. 

Úgy véli, hogy ezzel a falu ismét gazdagabb lesz, méltó színfoltja lesz a településközpontnak. 

 

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

 

A képviselő-testület 7 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi határozatot 

hozza: 

 

138/2011.(IX.13.) Kt határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a 

Polgármester az Önkormányzat hatályos beszerzési szabályzata VI. 2. 2.1 al alapján,  

a. Liszt Ferenc mellszobra talapzatának és posztamensének elkészítését az anyaggal 

együtt a KÖ-LAP-DA Kft (székhelye: Győrújbarát, Fő u. 82.) ajánlattevőtől, mint 
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alkalmas beszállítótól 717.000.- Ft + ÁFA, azaz: bruttó 896.250.- Ft beszerzési áron 

megrendelje; 

b.  Liszt Ferenc mellszobra méltó környezetének kialakításához szükséges munkálatokat 

az anyaggal együtt Székely Árpád Sándor kertésztől, Tényő, Dózsa u. 3. 

ajánlattevőtől, mint alkalmas beszállítótól nettó 523.900.- Ft + ÁFA, azaz: bruttó 

654.875.- Ft  beszerzési áron megrendelje. 

2. Mindkét beszerzés során felhatalmazza a Polgármestert, hogy a tárgyban szerződést 

kössön és a szükséges jognyilatkozatokat megtegye.  

3. Felhívja a jegyzőt, hogy a jelen határozat 1. pontjában meghatározott összegeket 

Győrújbarát Község Önkormányzata 2011. évi költségvetésének tartalékából fedezze 

és, a költségvetési rendelet módosítása során jelen határozatban foglaltakra legyen 

figyelemmel.  

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és  

  Dr. Tóth István jegyző a 3. pontra vonatkozóan 

Határidő: a beszerzési Szabályzat szerint 
 

10. Csatlakozás a Bursa Hungarica felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj 

pályázathoz 
 

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

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy szeptember 30-ig kell dönteni a 

csatlakozásról és az előirányzat biztosításáról. A tavalyi évben 2 millió Ft-ot szavazott meg a testület, 

idén 2,2 millió Ft a javaslat. 

 

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: 

 

139/2011.(IX.13.) Kt határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően 

kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy csatlakozni kíván a hátrányos szociális 

helyzetű felsőoktatási hallgatók , illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok 

támogatására létrehozott BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2012 évi fordulójához, 2.200.000.- Ft azaz Kettőmillió-kettőszázezer forint 

összeggel, a 2012. (Kettőezer-tizenkettedik) évi költségvetés terhére 

 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen 

 

11. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
 

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

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy ahhoz, hogy a Kistérség valamely települése 

újabb feladatot lásson el, ahhoz mind a 27 településnek el kell fogadnia a Társulási Megállapodás 

módosítását, jelen esetben is erről van szó. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

140/2011.(IX.13.) Kt határozat 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győr Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsa 2011, szeptember 07-én megtartott ülésén, a Tanács által 

a Társulási Megállapodás vonatkozásában elfogadott módosításokat jóváhagyja. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester  

Határidő: értelemszerűen 
 

12. Tájékoztató „Bölcsőde kialakítása Győrújbaráton” projekt a nyilvánosság 

megvalósítása biztosítás tevékenység tárgyában lefolytatandó közbeszerzési 

eljárásról 
 

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

 

Rácz György képviselő hozzáteszi, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta a kérdést, és 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: 

 

141/2011.(IX.13.) Kt határozat 

 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja, hogy a „Bölcsőde 

kialakítása – Győrújbarát” NYPDOP-5.1.1/B-09-2009-0012 projekt keretein belül a 

nyilvánosság megvalósítása biztosítás tevékenység tárgyában hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás keretében lefolytatott ajánlattételi eljárás eredményeként a beérkezett 

ajánlatok formai és tartalmi értékelése során megállapítást nyert, hogy az ajánlati felhívásban 

előírt formai, tartalmi feltételeknek és alkalmassági követelményeknek mindenben megfelelő 

érvényes ajánlat 1 darab volt, mely ily módon egyben a legalacsonyabb áron ajánlatot tevő 

vállalkozó is: a Mediusnet Kommunikációs Bt (9026 Győr, Damjanich u. 15.). 

 Felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás további szükséges intézkedéseinek megtételére, 

az eljárás folytatására. 

  

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester és a közbeszerzési tevékenységet végző  

vállalkozó 

 Határidő:  a pályázati előírásoknak megfelelően 

 

 

13. Tájékoztató „Győrújbarát belterületi vízrendezés” projekt hirdetmény nélküli 

egyszerű közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása tárgyában lefolytatandó 

közbeszerzési eljárásról 

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

 

Dr. Tóth István jegyző nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni, a határozati javaslatban a szakmai 

véleményét közölte. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

142/2011.(IX.13.) Kt határozat 

 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, a Nyugat-

Dunántúli Operatív Program „Helyi és Térségi Jelentőségű vízvédelmi rendszerének 

fejlesztése” című és NYDOP-4.1.1/B-09-2009-0011. 12 pályázati felhívás keretében a 

„Győrújbarát belterületi vízrendezés” munkacímű projekt hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívása tárgyában hirdetmény nélküli egyszerű 

közbeszerzési eljárás keretében lefolytatandó ajánlattételi felhívási eljárás előkészítéséről 

adott tájékoztatót. Felkéri a polgármestert a közbeszerzési eljárás további szükséges 

intézkedéseinek megtételére, az eljárás folytatására. 

Felelős:  Juhászné Árpási Irma polgármester és a közbeszerzési tevékenységet végző 

vállalkozó 

Határidő:  a pályázati előírásoknak megfelelően 

 

 

14. Egyebek 

 

Dr. Palla Roland képviselő az allergiás betegek nevében kíván szólni, akiknek a száma 3-400 között 

van a településen, és havi 2-5000 Ft-ot költenek gyógyszerekre, mert a gazdák mérgezik a 

környezetüket. A hivatal fellépését is lesújtónak tartja ez ügyben, nem látott kényszerkaszálásokat, 

azonban az összes útunk mellett méteres parlagfű van. Ugyanígy az erdő széleken és belterületi 

telkeken is. Kéri, hogy határozottabban lépjen fel a hivatal. Szükségesnek tartja egy olyan határozat 

előkészítését, amely ezt felszámolja a jövőben. Az ügy fontosságát hangsúlyozza, hiszen 10 év múlva 

az allergiás beteg asztmás lesz, még 10 év múlva pedig ágyhoz kötöttséget okoz. A pollenek 10-20 

éven belül halált okoznak. Túlzásnak véli, ha ez ügyben az önkormányzat nem teszi meg a szükséges 

lépéseket. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző tájékoztat arról, hogy a gyomos és parlagfüves 

területeket a jogszabályok külön szabályozzák. Külterületnek minősülő területek nem tartoznak a 

jegyzői hatáskörbe. A hivatal két embert kapott folyamatos kaszálásra a Győri Kistérségtől. Költői 

túlzásnak véli, hogy a hivatalnak külön apparátusa lenne erre a feladatra. Ekkora területre, mint 

Győrújbarát, nem elégséges a két fő. Felhívja a figyelmet arra, hogy az állampolgároknak is van 

kötelezettsége, a saját környezetükről saját maguk kell, hogy gondoskodjanak. Helyi rendeletekkel a 

törvényben előírt szabályoktól nem lehet eltérni. A jogszabály elég szigorúan szabályozza a 

szankcionálást. Úgy véli, hogy a hivatal a lehetőségeihez képest megteszi a megtehetőt. 

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáfűzi, hogy 13 napja van a településen, amely idő alatt át kellett vennie a 

munkakört, a testületi ülés előkészítésében részt kellett vennie. Hangsúlyozza, hogy a jogszabály 

alapján ebben a kérdésben is el fog járni a hivatal. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző elmondja, hogy a kényszermunkálatok 

elvégzésére nincs eszköz, az önkormányzati területek rendbetétele az elsődleges elvégzendő feladat. 

Vannak jogszabályok, amelyek hatósági megoldásokat biztosíthatnak, azonban a parlagfű ettől még 

nem lesz levágva. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy a külterületi szántóföldek a Növény- és 

Talajvédelemhez tartoznak, a belterületek tartoznak az Önkormányzathoz. 

 

Dr. Palla Roland képviselő úgy véli, hogy aki szereti a falut, az nem kifogásokat keres, törvény adta 

kötelesség a parlagfűmentesítés. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester ismételten hangsúlyozza, hogy a törvény megkülönbözteti a 

kül- és belterületet. Nincs joga és hatásköre az Önkormányzatnak külterületen, az erre vonatkozó 
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bejelentéseket a településmérnök a megfelelő hatósághoz továbbítja. Az állampolgároknak hatalmas 

felelőssége és kötelességei vannak e téren. 

 

Rácz György képviselő véleménye szerint a lakosoknak kell annyira öntudatosnak lenniük, hogy 

valamit tesznek. Ingyenesen hívható telefonvonalak állnak rendelkezésre parlagfüves területek 

bejelentésére. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő szerint a megoldást kellene keresni. Véleménye szerint a közterület-

felügyelőnek kiadhatnák a feladatot, hogy járja le ezeket a külterületi földeket, jegyző úr pedig jelentse 

be a megfelelő hatóságnál. Manapság nem kapálják a kukoricát, azért van benne parlagfű. Kéri jegyző 

urat, hogy a településen a tüzeléseket ellenőriztesse a közterület-felügyelővel, illetve kérdezi, hogy 

van-e erre szabályozás? 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy van Győrújbarátnak tűzgyújtási rendelete. A 

közterület-felügyelő már most is úgy alakítja ki a munkaidejét, hogy este is kijön a településre. 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy feljegyezte a problémát, és megteszi amit lehetséges. Megkér 

minden győrújbaráti lakost, hogy tegyen meg mindenki minden intézkedést. 

 

Dr. Palla Roland képviselő következő problémaként az Önkormányzat állandó forráshiányára hívja 

fel a figyelmet. Úgy véli, hogy olyan beruházásokra lenne szükség, ami pénzt teremtene, és ezt akár 

hitelből is. Véleménye szerint így hosszú távon felelősen tudna az önkormányzat gazdálkodni. Kéri a 

testületet, hogy vitassa meg ennek lehetőségét. 

 

Szalainé dr. Németh Annamária helyettes jegyző elmondja, hogy az önkormányzatok hitelfelvétele 

mindig is kérdéses volt. Jelenleg várja mindenki az Ötv módosításainak kihirdetését. Bevezetésre 

kerülhet a kötött finanszírozás. A hitelfelvétel kapcsán szigorodni fognak a szabályok. Attól függően, 

hogy a költségvetés hogyan alakul, az adóbevételek hogyan alakulnak, ettől függően majd felügyelet 

mellett lesz lehetőség hitelfelvételre. Személyes felelősséggel lehet ezt megelőzően felvenni hitelt. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy megkereste már a pénzintézetet, ahol azt a 

tájékoztatást kapta, hogy az önkormányzatok csak december 31-gyel kifutó pénzt kaphatnak. A jövő 

arra fog haladni, hogy az önkormányzatoknak valamilyen módon önfenntartónak kell lenniük. Hogy 

2012. mit hoz, azt jelenleg még senki nem tudja. 

 

Rácz György képviselő hangsúlyozza, hogy majdnem 66 millió Ft saját beruházása van az 

Önkormányzatnak. Úgy véli, hogy az, hogy mindenféle hitel nélkül 130 milliós beruházásokat valósít 

meg az Önkormányzat, az óriási dolog. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő egyetért azzal, hogy fontolja meg az Önkormányzat, hogy milyen 

feltételekkel vehetne fel hitelt. Véleménye szerint más pénzintézetet is meg lehetne keresni ezügyben. 

 

Rácz György képviselő megkérdezi dr. Palla Roland képviselőt, hogy mi lenne az a beruházás, amire 

érdemes lehetne kölcsönt felvenni. 

 

Dr. Palla Roland képviselő szerint a falunak az egészségügyi ellátó rendszere, ami kötelező 

önkormányzati feladat lenne, annak az infrastruktúrája. 40-50 éves épületekben vannak a rendelők, 

maximálisan korszerűtlenek. Új épület építése válna lehetségessé abból a költségből, amit a fűtés 

korszerűsítéssel meg lehetne spórolni. Lehetne nagyobb épület kisebb üzlethelyiségekkel, kiadó 

lakásokkal, ami szintén profitot hozna. Lehet, hogy nagy beruházásnak tűnik, de a falu számára 

teherrel nem járna, viszont pénzt teremtene. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a ciklusprogram tartalmazza, hogy ha a 

jelenlegi beruházásokon túl lesz az Önkormányzat, akkor az Egészségcentrum és Szolgáltatóház lesz a 

következő. 2007 tavaszán el is készültek a tervek, majd amikor beadásra került volna, akkor a testület 



 16 

úgy döntött, hogy mégse kerüljön beadásra. Az IKSZT-re Győrújbarát eddig még nem pályázhatott, 

2012-re várható ennek a kiírása. Egyetért azzal, hogy figyelni kell a pályázatokat, hogy a ciklus végéig 

megvalósulhasson. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2011. szeptember 27-

én Közmeghallgatásra kerül sor, melyre minden érdeklődőt szeretettel hív. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19 óra 55 perckor bezárja.  

 

 

 

Dr. Tóth István  

jegyző 

 

Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

Árvai István  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

Rácz György 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


