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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. november 15-én 18:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja Rácz György és Zólyomi Péter képviselőket. 

Kéri a javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja Rácz György és 

Zólyomi Péter képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy három pót-napirendi pont 

felvételére van szükség, ezek pedig a következők: 

 

6. 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 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

7. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8. Rácz György képviselő önálló képviselői indítványa 

Előterjesztő: Rácz György képviselő 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el a pót-napirendekkel 

együtt a napirendi pontokat. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja a pót-napirendekkel 

együtt a napirendi pontokat. 
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Napirendi pontok a fenti döntés után: 

1. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodás 

háromnegyedévi helyzetéről 

Szakmai előkészítő: dr. Tóth István jegyző  

      Előterjesztő:  Juhászné Árpási Irma polgármester 

2. Tájékoztató Győrújbarát község környezetvédelmi állapotáról 

Szakmai előterjesztő: Vincze Szilvia közterület-felügyelő 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

3. Tájékoztató: A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

Előterjesztő: dr. Tóth István jegyző  

5.   a.)-  Győrújbarát, István u. 44. szám alatti, 443 helyrajzi számú régi általános iskola 

védettségének megszüntetése 

   b.) - rendeletalkotás 

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6. 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 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

7. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

8. Rácz György képviselő önálló képviselői indítványa 

Előterjesztő: Rácz György képviselő 

 

 

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. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

elfogadja a napirendek előtti a./ b./ és c./ pontok tájékoztatóit. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

1. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési gazdálkodás 

háromnegyedévi helyzetéről 

Szakmai előkészítő: dr. Tóth István jegyző  

      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 a napirendi pontot a Pénzügyi 

Bizottság megtárgyalta, kérdezi a bizottság elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 
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Rácz György képviselő elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta és az előterjesztést 

egyhangúlag elfogadásra javasolta a testületnek. 

 

Dr. Palla Roland képviselő megkérdezi, hogy történt-e előrelépés a villamos energia szolgáltató 

megversenyeztetése ügyében, minthogy a beszámolóból is látszik, hogy a villamos energia 147%.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy két üléssel korábban tájékoztatta a képviselő-

testületet arról, hogy a kistérség próbál ez ügyben egyezkedni, két hét múlva fog ez ügyben lépés 

történni. Megkérdezi jegyző urat, hogy kíván-e a 147%-ra reagálni. 

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáfűzi, hogy a 147% abból is adódik, hogy alultervezett volt ebben az 

évben a dologi kiadás. Ezt kezelni kell majd, a következő testületi ülésen lesz erre mód. A tervezésnél 

nem is az előző évi szintet sikerült megtervezni, hanem az alatt. 

 

Dr. Palla Roland képviselő szerint nem volt alultervezett, hiszen 404 helyett 450 lett tervezve.  

 

Dr. Tóth István jegyző szakmai véleménye szerint a költségvetésnek ez a része alultervezett volt, 

ebből adódik a 147%.  A következő testületi ülésen részletesen kivizsgálásra fog kerülni. 

 

Dr. Palla Roland képviselő hozzáteszi, hogy megújult az iskola, szigetelés történt, ennek az kellene 

hogy legyen a következménye, hogy a gáz-fogyasztás csökken. Ehelyett nőtt, utána kell járni, hogy mi 

történt.  

 

Dr. Tóth István jegyző kifejti, hogy nem gondolja, hogy a fogyasztás növekedett, a nagy százalékot 

az alultervezettség adja. 

 

Rácz György képviselő kiegészíti az elhangzottakat annyiban, hogy az iskola felújításakor kimaradt a 

kazán felújítása. A régi kazánok működtek a régi szabályozással, talán nem is jól sikerült a radiátorok 

beállítása, hiszen az egyik teremben túl meleg van, a másikban fáznak. A nyáron történt meg a 

kazánok felújítása, talán a jövő évben ez meg is fog látszani. Nemcsak az árak, hanem a fogyasztás is 

nőtt. 

 

Dr. Tóth István jegyző kéri, hogy a gázfogyasztás részleteibe most ne menjen bele a képviselő-

testület, hiszen a napirend a ¾ éves gazdálkodás elemzése, az majd a decemberi ülésen akár 

részletesen is kimutatásra kerülhet. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester javasolja, hogy 2009-től folyamatosan vizsgálja meg a testület 

a közüzemi díjakat teljes részletességgel. 

 

Rácz György képviselő hozzáfűzi, hogy a tény jelenleg a beérkezett számlákat tartalmazza, nem az év 

végéig történő fogyasztást. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

kiegészítéssel, hogy a decemberi ülésre készüljön részletes kimutatás a közüzemi díjak alakulásáról 

2009. évtől kezdődően. 

 

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

határozatot hozza: 
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168/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

A képviselő – testület a polgármester előterjesztése alapján az önkormányzat 2011. 

évi költségvetésének I - III. negyedéves végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadja, 

kiegészítve a lakásfenntartási támogatás előirányzat módosításával. (decemberi ülésre 

készüljön részletes kimutatás a közüzemi díjak alakulásáról 2009. évtől kezdődően) 

Felelős: polgármester 

Határidő:  azonnal 

 

2. Tájékoztató Győrújbarát község környezetvédelmi állapotáról 

Szakmai előterjesztő: Vincze Szilvia közterület-felügyelő 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi a Település-fejlesztési Bizottság elnökét, hogy 

kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 

 

Árvai István képviselő nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Rácz György képviselő elmondja, hogy szombaton az esti órákban füstöl szinte az egész falu. 

Javasolja a képviselő-testületnek megfontolásra, hogy a rendelet kerüljön olyan formában 

megfogalmazásra, hogy alapvetően tilos a tűzgyújtás, és a polgármester vagy a jegyző egy évben 1 

vagy 2 alkalommal egy hetes időtartamra feloldja azt. Ezen kívül pedig szigorúan büntessen a 

közterület-felügyelő. Ekkora faluban nem lehet eltűrni, hogy október közepétől márciusig sűrű füst 

borítja az egész falut. 

 

Dr. Márai István képviselő egyetért az előtte felszólalóval. Hozzáteszi, hogy hétvégeken ablakot 

nyitni szinte lehetetlen. A komposztálható levelek gyűjtésére szolgáló kukás edény viszont kevés. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy jelenleg is országos tűzgyújtási tilalom van 

érvényben.  

 

Pammer Ernő képviselő a tűzgyújtási tilalom rendezésével egyetért, azonban felhívja a figyelmet 

arra is, hogy a gáz magas ára miatt sokan fával és szénnel tüzelnek Magyarországon, illetve más káros 

anyagot is bedobnak a kályhába az emberek, pl. tejes dobozt. 

 

Cserepes István helyi állampolgár részben egyetért az előtte felszólaló képviselőkkel, azonban 

véleménye szerint az időjárástól függ, hogy mikorra fagynak le a falevelek, ezért előre nem lehet 

időkeretet szabni. A Győr felé vezető út széle tele van faleveles zsákokkal, mivel a hulladék depó nem 

veszi be a falevelet. Hosszabb időszak kijelölését tartaná jónak, amely időszak alatt mindenki 

eltüzelhetné a nem komposztálható szemetét. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő szerint hiába alkotnak rendeletet, egyetlen ember nem lesz képes 

azt ellenőrizni.  

 

Dr. Márai István képviselő hozzáteszi, hogy a fűnyírásra hozott rendeletet szintén nem tartja be senki 

sem. Az emberek gondolkodásmódjában van a hiba. 

 

Dr. Palla Roland alpolgármester felhívja a figyelmet arra, hogy a rendelet megtiltotta a fűnyírást, 

azonban nyugodtan lehet traktorral közlekedni, motoros sárkányozni, fát vágni. Ezeknek ugyanúgy 

hangja van. Úgy véli, hogy tolerálni kellene a szomszéd tevékenységét, mert mindenki nyír füvet, 

időnként csak vasárnap érünk rá magunk is. Beszélgetni kellene egymással a szomszédoknak, nem a 

testületnek rendeletet hoznia. A diófa levele nem komposztálható, elképzelhetőnek tartaná, hogy az 

önkormányzat összegyűjtené, és kivinné az erdőbe avarnak.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester véleménye szerint, ha az emberi fejekben rend lesz és 

toleránsabbak lesznek egymás iránt, akkor nem lesz gond. Minden rendelet annyit ér, amennyire 

betartják. Vidékfejlesztési államtitkár úr nyilatkozott, hogy minden háznál kötelező lesz négylábú 

illetve kétlábú állatot tartani 2012-től. Ezt követően minden ilyen rendelet okafogyottá válik. 

Iskolában, óvodában a környezettudatos nevelés elkezdődik, talán pár év alatt ez meghozza 

gyümölcsét. Kéri a lakosokat, hogy legyenek egymással toleránsabbak, figyeljenek oda egymásra.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

169/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a település környezeti 

állapotáról szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

3. Tájékoztató: A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az elmúlt 21 évben sok civil szervezet éledt 

újra, illetve keletkeztek újra, mely nagyon örvendetes, hiszen a falu életében nagy befolyással bírnak, 

illetve viszik Győrújbarát hírnevét itthon és külföldön egyaránt.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

170/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a civil szervezetek és az 

önkormányzat kapcsolatának értékeléséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Valamennyi civil szervezte felé köszönetét fejezi ki a győrújbaráti emberek érdekében 

áldozatos munkájukért. 

Felelős: Juhászné Árpási Irma 

Határidő: értelemszerűen 

 

4. Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési koncepciójának elfogadása  

Előterjesztő: dr. Tóth István jegyző  

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy minden év november 30-ig a következő év 

költségvetési koncepcióját el kell fogadnia a testületnek. Jelenleg ez valóban egy koncepció, hiszen az 

Önkormányzati törvény elfogadás előtt áll, talán december végére kiderül, hogy miből 

gazdálkodhatnak a települések. A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta. 
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Rácz György képviselő hozzáteszi, hogy a bizottság egyhangúlag támogatta az előterjesztést, 

megköszöni jegyző úrnak a bőséges háttér anyagot. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

171/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. 

évi költségvetési koncepcióját elfogadja azzal, hogy az előterjesztésben rögzített 

irányelveket kell alkalmazni a 2012. évi költségvetés elkészítésénél. 

A Képviselő-testület megbízza a jegyzőt, hogy az irányelveket figyelembe véve a 

költségvetési rendelet-tervezetet készítse el, a polgármestert pedig, hogy a rendelet-

tervezetet terjessze a Képviselő-testület elé. 

Határidő:  2011. január hó 

Felelős:    jegyző,  polgármester 

 

5.   a.)-  Győrújbarát, István u. 44. szám alatti, 443 helyrajzi számú régi általános iskola 

védettségének megszüntetése 

   b.) - rendeletalkotás 

Szakmai előterjesztő: dr. Tóth István jegyző 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az előző testületi ülésen döntött a testület az 

ingatlan lebontásáról, ennek helyén egy méltó közterület létrehozásáról. Bontási engedélyt kell kérni, 

ehhez pedig terveket kell készíteni. Jelenleg az épület helyi védettség alatt áll, ami azt jelenti, hogy az 

önkormányzat tette rá, az önkormányzat hatáskörében áll ennek levétele. 2000 körül, amikor a helyi 

védettség rákerült az épületre, akkor egy falumegújító pályázatban vett részt a település, amelyen plusz 

pontokat ért, ha a felújítandó épületeket védettség alá teszi. A testület jelen döntésének 

végrehajtásához pedig szükséges a védettség levétele az épületről. A Település-fejlesztési Bizottság az 

ügyet megtárgyalta.  

 

Árvai István képviselő hozzáfűzi, hogy hall a faluban különböző kételyeket és összegeket, amibe fog 

kerülni az épület bontása. A bizottság megtárgyalta, hogy anyagárban lebontatja az épületet, illetve 

több jelentkező esetén próbálnak hasznot is húzni.  

 

Dr. Márai István képviselő elmondja, hogy az épület hasznosítására többszörös pályázat volt 

eredménytelenül, ezért semmi oka az épület megtartásának, mint ahogy azt az elmúlt időszakban 

körbejáró e-mail üzenetek kezdeményeznék. Nincs, aki hasznosítani akarná, ezért csak tovább romlana 

az épület állaga a falu szégyenére.  

 

Zólyomi Péter képviselő véleménye szerint egy döntés ha ennyire indulatokat kelt, mint ahogy ezen 

ügy kapcsán tapasztalható volt, akkor valami nem jó. Vagy nem lett megindokolva kellően a döntés, 

vagy nem jó döntést hozott a testület. A Csobolyó épülettel összehasonlítva az a véleménye, hogy a 

Csobolyó-ház azért lett olyan, amilyen, mert volt egy ember, Szalóki Géza, aki felvállalta, majd 

szülők, testület is mögé állt. Úgy véli, hogy az iskolával kapcsolatosan nem volt olyan ember, aki 

kitalált volna valamit és felvállalta volna, hogy legyen belőle valami. Nem volt elképzelés, ötlet az 

épület hasznosításával kapcsolatosan. Magán véleménye szerint a közpark létesítésével nem ért egyet.  
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Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáfűzi, hogy amikor megszűnt az épület iskolaként 

funkcionálni és visszakapta az egyház, akkor minden, amit a Tanács beletett, az leszerelésre került 

(központi fűtés…) Szép elképzelései voltak az egyháznak az épület hasznosítására, de forrás kellett 

volna hozzá. 2000 körül kapta meg az önkormányzat az akkor már 10 éve nem fűtött, leromlott 

épületet. Azóta sok gondolat született, sok vállalkozás megnézte. Az volt a gond vele, hogy hatalmas 

az épület hatalmas belmagasságokkal és nincs parkolási lehetősége és udvara. Hajléktalanok laktak 

benne, kidobálták az ablakait, ezért már az előző testület is megfogalmazta, hogy tenni kell vele 

valamit. Úgy véli, hogy megalapozottan döntött a testület arról, hogy a következő év egyik fontos 

feladata legyen ennek az épületnek a lebontása és a terület rendbetétele. Az első döntést már a testület 

meghozta, a következő a védettség levétele, ami után indulhat a hatósági eljárás.  

 

Pammer Ernő képviselő véleménye szerint valóban fájdalmas dolog lebontani egy régi iskola 

épületet, amelyhez számtalan idős embernek kellemes emléke fűződik. Azonban élettel nem sikerült 

megtölteni az épületet az elmúlt húsz évben, szakemberek és építészek egyöntetű véleménye szerint 

nincs más megoldás, mint az épület elbontása. A bontási költségekkel kapcsolatosan keringő téves 

adatok információ hiányra vezethetők vissza. A Csobolyó-ház ugyanerre a sorsra jutott volna, ha nem 

kezdenek el intenzíven foglalkozni a megmentésével. Rengeteg munka és pénz ment bele a 

megmentésébe, köszönet érte a szülői közösségnek, a Szalóki házaspárnak és a mindenkori képviselő-

testületnek.  

 

Rácz György képviselő hozzáteszi, hogy az iskola megmentésével kapcsolatosan volt aláírás gyűjtés 

is. Beszélgetett emberekkel, olyanokkal is, akik aláírták a papírt. Megkérdezte az TFB külsős tagjait, 

építészeket is arról, hogy van-e valódi műemlék jellege az épületnek. Mindketten azt mondták, hogy 

csak érzelmi értéke van, igazán műemlék jellege nincs. A falu szégyenének tartja az épületet. A betört 

ablak az épület halála. Aki járt az épületben, az egyetért ezzel. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

172/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújbarát, István u. 

44. szám alatti, 443 helyrajzi számú régi általános iskola épületéről törli a helyi egyedi 

védelmet, és intézkedik az épület bontásáról. 

Felhívja a jegyzőt a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére! 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Cserepes István helyi állampolgár véleménye szerint a közparkot nem sokan fogják használni, 

viszont továbbra is gond lesz a parkolással. Javasolja a felszabaduló területen parkolók létrehozását. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy nem kizárólag közpark létesül, hanem a 

közterület rendbetételéről van szó. 

 

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

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

13/2011. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 

a régi nagybaráti iskola helyi védettségének 

településrendezési eljáráson kívüli megszüntetéséről 
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6.  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 

Előterjesztő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület legutóbb elfogadott 

rendelet módosításában elírás történt, az elírást kijavítani szükséges. A módosítás szerint a 6.§ (1) 

bekezdésében a jogosultság alapja nem lehet más, mint az egy fogyasztási egységre jutó jövedelem. 

Az indoklás a módosításkor ezt tartalmazta, a szöveg azonban 1 főre jutó jövedelmet tartalmazott. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/ 2011 (XI.16.) Kt. számú önkormányzati rendelete 

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.) módosításáról 

 

 
7. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előterjesztő: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

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

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a délelőtt folyamán 

került sor a kistérség tanácsülésére, az ott elhangzottak alapján a Társulási Megállapodás egy pontját 

kell módosítani, amely a Társulási Megállapodás módosításainak az önkormányzatok általi 

elfogadásáról és az arról szóló kivonat megküldéséről szól. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

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

határozatot hozza: 

 

173/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Győri 

Többcélú Kistérsági Társulás Társulási megállapodásának 2011. november 15-én, a 

Társulás ülésén elfogadott módosítását, amely szerint a  6.6 pont szövege az alábbiak 

szerint módosul: 

„6.6 A Társulás az általa felvállalt feladatok után állami támogatást igényelhet. A 

támogatások igénylésének egyik feltétele, hogy a feladat ellátás és annak módja, 

szerepeljen a Társulási Megállapodásban. 

A Megállapodás módosítása akkor lép hatályba, ha azt minden tag önkormányzat 

képviselő-testülete alakszerű határozat formájában elfogadta. Ezért szükséges, hogy a 

Társulási Megállapodás módosítását kezdeményező tanácsülést követő képviselő-

testületi üléseken a Társulási Megállapodás módosítása szerepeljen a megtárgyalandó 
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napirendek között, és a tárgyban megszületett döntést a Tanácsülést követő 45 

(negyvenöt) napon belül jegyzőkönyvi kivonat formájában beérkezzen a szakmai 

munkaszervezethez.” 

Felhívja a polgármestert a határozat végrehajtásához szükséges intézkedések 

megtételére! 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

8. Rácz György képviselő önálló képviselői indítványa 

Előterjesztő: Rácz György képviselő 

 

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

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megadja a szót az előterjesztést tevő képviselőnek. 

 

Rácz György képviselő kiegészíti az előterjesztést annyival, hogy utánajárt hasonló nagyságú 

településeken az ülésrendnek, ezek alapján nem tartja szükségesnek az esténkénti ülésezést. 

Véleménye szerint a nyilvánosság ezzel nem sérül, hiszen video felvétel készül, a helybeli érdeklődés 

pedig nem nagy. A napközbeni ülésezésnek egyik előnye lenne, hogy kérdés esetén a hivatal dolgozói 

azonnal rendelkezésre tudnak állni, ezért javasolná a testületi ülések időpontjául a 14 órát.  

 

Zólyomi Péter képviselő kifejti, hogy délután kettő órakor nem tud az ülésen részt venni. Amikor 

képviselőnek jelentkezett, nem azt vállalta, hogy szabadságot vesz ki az ülések idejére, másként pedig 

nem jöhet el a munkahelyéről. A gyakorlati indokok közt szerepelt az előterjesztésben, hogy nem kell 

túlórát fizetni ez esetben a köztisztviselőnek, felmerül azonban, hogy azt a munkát, amit a testületi 

ülés ideje alatt végezne, azt mikor végzi el. Azzal az indokkal sem ért egyet, mi szerint azonnal lehet 

adatot kérni a hivatal dolgozóitól, mert az azonnali válaszokban sok hibázási lehetőség van. Szintén 

nem ért egyet a harmadik érvvel, mi szerint az esti ülésezés a családtól való felesleges távolmaradás, 

hiszen ezt vállalta, nem a munkahelytől való távolmaradást. Nem támogatja az indítványt, nem tudja 

délután kettőkor vállalni az ülésezést. 

 

Dr. Márai István képviselő elmondja, hogy bár nyugdíjas, de a régi munkahelyéről megkeresték, 

hogy szükség van a munkájára, amit köszönettel el is fogadott. Nem támogatja a javaslatot.  

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy 2011-ben már gond volt, hiszen túlórák keletkeztek a 

hivatalban. A következő év költségvetése még inkább nem teszi lehetővé a túlórák kifizetését, spórolni 

kell e tekintetben is, márpedig a túlórára kötelezett dolgozó bérét a vonatkozó munkajogi szabályozás 

értelmében dupla béren ki kell fizetni. Véleménye szerint munkaszervezéssel meg lehet oldani, hogy a 

munkaidőből a testületi ülés miatt kiesett időben elvégzendő feladatok is elvégzésre kerüljenek. Az 

Önkormányzati törvény előírja, hogy a munkáltatónak bizonyos feltételekkel a képviselőként 

tevékenykedő alkalmazottat el kell engednie a testületi ülésekre. A döntéshozatalt sok esetben 

megkönnyíti, ha azonnali információkat kap a testület a hivataltól, így hatékonyabbá és gyorsabbá 

teheti a döntést. A 14 órás kezdés az országos gyakorlattal 90%-ban megegyezik, takarékossági 

szempontból pedig a személyi kiadások csökkentésére kell törekedni pl. a túlóradíjak csökkentésével.  

Dönthet a testület úgy, hogy marad a 18 órai kezdés, ám ez érezhető költségvetési terhet fog jelenteni.  

 

(Juhászné Árpási Irma polgármester az Önkormányzati törvény 20.§ (1) bekezdését ismerteti, mely a 

képviselőknek a képviselői tevékenységük ellátásához szükséges feltételek biztosításáról szól.) 

 

Dr. Márai István képviselő hozzáteszi, hogy rendelést nem tud félbeszakítani. Ha pedig meg kell 

téríteni a képviselőnek a kiesett munkabérét, akkor hol van a megtakarítás?  

 

 Dr. Bálló Ferenc képviselő számára a 18 órai kezdés sokkal kényelmesebb, mivel mindig részt tudott 

venni az üléseken, eddig egyetlen ülésről sem hiányzott. Úgy véli azonban, hogy nem véletlen, hogy 

az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság elnöke terjesztette elő, ezért megszavazza az előterjesztést, 
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mivel ezzel valószínűleg megtakarítást lehet elérni. Amennyiben munkaidejében kell a testületi ülésen 

résztvenni, úgy lemond a munkabére kieső részének a kiegyenlítéséről, bízik benne, hogy képviselő 

társai is hasonlóan tesznek. Véleménye szerint munkaszervezéssel megoldható, hogy a képviselők 

minden hónap első keddjén részt tudjanak venni a testületi ülésen. 

 

Cserepes István helyi állampolgár nem ért egyet Rácz képviselő javaslatával, mert szabadidő 

megváltással is rendezni lehet a köztisztviselő túlmunkáját. Olyan embert kell alkalmazni, aki ezt 

vállalja. Aki pedig korlátlan munkaidőben van foglalkoztatva, az nem jogosult a megváltásra. 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy köztisztviselőknél korlátlan munkaidő nincsen. A hivatal 

munkatársai a Ket. szerint foglalkoztatottak. A 8 órás munkán felül elrendelt túlmunkát pedig a mai 

munkajogi szabályok szerint dupla bérezéssel kell kifizetni. A túlmunka helyett szabadidőt kiadni 

jelenleg nincs lehetőség, mivel a hivatalban annyira minimális a létszám, hogy a teljes 8 órában is 

feszítetten tudja ellátni a feladatokat, ami időnként komoly munkaszervezési gondokat jelent.  

 

Cserepes István helyi állampolgár felhívja a figyelmet arra, hogy korábban jegyző úr arra 

hivatkozott, hogy a testületi ülés miatt kiesett 2 órát munkaszervezéssel meg tudják oldani, legutóbb 

viszont ennek ellent mondott.  

 

Dr. Tóth István jegyző hozzáfűzi, hogy gondot jelent még a szabadságok kiadása is. Ha még a 

túlmunkát is ki kell adni, az azt jelenti, hogy nem lesz feladat ellátva.   

 

Zólyomi Péter képviselő felajánlja, hogy amennyiben marad a 18 órás kezdés a testületi ülésekre, úgy 

a képviselői keretét felajánlja a túlmunkák kifizetésére. Az előző négy évben nem volt képviselői 

keret, ha spórolni kell, akkor ezzel lehet.  

 

Dr. Márai István képviselő elmondja, hogy az egészségügyben dolgozóként nem mondhatja azt a 

főnökének, hogy nem tud megjelenni a rendelésen, ha viszont a testületi munkában nem vesz részt, 

akkor ott mondják azt, hogy mondjon le.  

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül 

az alábbi határozatot hozza: 

 

174/2011.(XI.15.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. év január elsejétől 

rendes üléseit 14.00 óra kezdettel kívánja megtartani.  

Felhívja a polgármestert és jegyzőt, hogy a határozat nyomán szükséges rendeleti 

módosítást a képviselőtestület soron következő ülésére terjessze elő! 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: a képviselőtestület soron következő ülése 

 

Napirendek utáni felszólalások 

 

Zólyomi Péter képviselő a képviselői keretéből 200.000 Ft-ot felajánl a Diáksport Egyesület részére 

az atlétikai szakosztály megnövekedett költségei miatt, valamint 50.000 Ft-ot az Evangélikus Egyház 

működési költségeire.  

Kéri, hogy a Település-fejlesztési Bizottság járjon utána a Petőfi és Arany János utcákban történő 

járda építés lehetőségeinek.  
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1. 

 

Zólyomi Péter képviselő a Széchenyi körút útburkolat felfestésének ügyével kapcsolatosan 

megkérdezi, hogy mi volt az oka a két hónapos csúszásnak. Nehezményezi, hogy polgármester 

asszony az előző ülésen Török József úrra hárította a csúszás okát, minthogy Török József úrtól nem 

érkezett meg a felajánlott összeg. 

 

Rácz György képviselő elmondja, hogy az ügy azzal kezdődött, hogy Török József megkereste az 

önkormányzatot azzal, hogy összegyűjtött valamekkora összeget, amit az út festésre kíván fordítani. A 

testület erre mondta azt, hogy 200.000 Ft-ot ehhez hozzátesz. Majd amikor az önkormányzat része 

meglett, Török József „elült” a dologgal, és nem jött be a cég, akit ő mondott. Ezután kért és kapott 

polgármester asszony árajánlatot 260.000 Ft-ra, és a beszerzési szabályzat szerint 60.000 Ft-ot 

polgármesteri hatáskörben hozzátette. Ezt követően hangzott el, hogy ameddig nem teszi le a pénzt 

valaki, addig ne hozzon a testület olyan határozatot, hogy valakinek a segítségével elvégez bármit is.  

 

Zólyomi Péter képviselő továbbra is nehezményezi, hogy az előző ülésen Török József késlekedésére  

lett áthárítva a felelősség, és úgy hangzott el, hogy az önkormányzat nem vár tovább, hanem elvégzi az 

elvállalt feladatot. 

Juhászné Árpási Irma polgármester szerint a képviselő nem egészen pontosan emlékszik az ügyre. Az 

elhúzódásnak az volt az oka, hogy nem önkormányzati útról van szó, közútkezelői hozzájárulás kellett, 

sőt meghatározták azt is, hogy mely cégek végezhetnek útfestést az ő útjukon. Amikor minden egyben 

volt, a hivatal írt egy levelet Török József úrnak, hogy az engedélyek megvannak, szíveskedjen a 

felajánlott összeget elküldeni. Megkérdezem jegyző urat, hogy történt-e befizetés azóta? 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy történtek befizetések az elmúlt két hétben, azóta Török József 

úrral is tisztázták a helyzetet.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáteszi, hogy az előző ülésen úgy fogalmazott, hogy jó 

tanulópénz legyen a képviselő-testületnek, hogy lakossági kezdeményezés esetén legalább aláírási 

szinten kerüljön az önkormányzathoz, hogy ki, mekkora összeget vállal. Sajnálatát fejezi ki, hogy ezt 

Török József az elmúlt három hónapban sem vele, sem a hivatallal nem rendezte, hanem az októberi 

testületi ülés után.  

 

2. 

 

Zólyomi Péter képviselő a védett hegygerinc témában hozott határozatról kíván még szót ejteni. A 

121/2011. sz. határozat kapcsán az akkori helyettes jegyző asszony mintegy másfél oldalban fejtette 

ki, hogy miért nem javasolja a törlést, majd a Település-fejlesztési Bizottság mégis úgy döntött, hogy 

kerüljön törlésre a védettség.  

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő kifejti, hogy emlékezete szerint a védettség az említett ingatlanokra a 

legutóbbi rendezési terv elfogadásával került be. Az pedig 2005-ben volt.  

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy felé a kérdés arra irányult, hogy külön döntés született-e az 

ügyben. Külön döntést nem talált, részmódosítás elfogadását ennyi idő alatt kikutakodni nem állt 

módjában. Úgy véli, hogy furcsa olyat számon kérni rajta, ami jóval a jegyzői kinevezése előtt történt.  

 

Zólyomi Péter képviselő megkérdezi, hogy reális felvetés-e, hogy az alapján valaki pert indít 2011-

ben, hogy 2005-ben a HÉSZ módosítása neki kárt okozott? 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő elmondja, hogy a tulajdonjoghoz való tulajdonjogi perek soha nem 

évülnek el, joga van elvileg pert indítani. Sajnos az előző jegyző és az előző képviselő-testület 

pregnálása alatt  volt erre példa. 4,5 millió Ft-ba került ez a falunak. A fő érv mégiscsak az volt, hogy 

a védeni kívánt, két hegygerinc közti völgyben lévő domb semmilyen irányból nem látható, sem 

Veszprém, sem Győr irányából, ezért nincs értelme védeni. Annak idején a gerincvédelem célja az 
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volt, hogy a főutakról látható gerinceket védjék. Az ott található, és Svejkovszky úr által mostanában 

felemlegetett víztározó egy szakhatóság engedélye alapján törvényesen épült, e tekintetben sem az 

előző jegyzőt és testületet, sem a jelenlegi jegyzőt és testületet semmilyen jogi felelősség nem terheli. 

A gerincvédelem kérdése jóval későbbi kérdés, semmilyen kapcsolatban nincs a víztározó ügyével.  

 

3.  

 

Árvai István képviselő a Csobolyó Néptáncegyüttesnek 250.000 Ft-ot ajánl fel képviselői keretéből. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő Kószás Krisztának ajánl fel képviselői keretéből 25.000 Ft-ot.  

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a képviselői keretéből 40.000 Ft-ot ajánl fel a Neulingen-

Győrújbarát Baráti Társaság részére. 

 

Dr. Bálló Ferenc képviselő a képviselői keretéből a fennmaradó összeget a kézilabda egyesületnek 

ajánlja fel. 

 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19:40-kor bezárja. 

 

 

 

Dr. Tóth István 

jegyző 
Juhászné Árpási Irma  

polgármester 

 

 

 

Rácz György  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 

Zólyomi Péter  

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 


