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Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri Hivatal 

tárgyalójában 2011. december 13-án 18:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 

 

JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 9 fő képviselő 

 

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

határozatképes, jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja dr. Bálló Ferenc és Horváthné Csala Ágnes 

képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 

 

A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja dr. Bálló Ferenc 

képviselőt, és 8 igen, 1 tartózkodás mellett elfogadja Horváthné Csala Ágnest képviselőt jegyzőkönyv 

hitelesítőnek. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testületet, hogy pót-napirendi pontok felvételére 

van szükség, ezek pedig a következők: 

 

1. sz. pót-napirend:  Hatósági árak megállapítása, rendeletalkotás 

2. sz. pót-napirend: Támogatást megelőlegező hitel igénybevételének elrendelése (szóbeli 

előterjesztés) 

 

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. 

 

Napirendi pontok a fenti döntés után: 

 
1./ A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

2./ Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata 
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 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

3./ Térítési díjak felülvizsgálata (étkezési, szociális étkezési és egyéb térítési díjak) 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

5./ Beszámoló a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről és a 2012. évi  

teljesítménykövetelmények meghatározása 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

6./ Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(V.11.) számú  

önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról (Ör) módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

7./ A 2010. évi zárszámadás rendeleti formában történő elfogadása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

8./ Javaslat bér jellegű kifizetésekre felhasználható céltartalék keretösszegének bővítésére 

 Előadó: Rácz György, PEB elnöke 

 Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

1. sz. pót-napirend:  Hatósági árak megállapítása, rendeletalkotás 

2. sz. pót-napirend: Támogatást megelőlegező hitel igénybevételének elrendelése (szóbeli 

előterjesztés) 

 

Dr. Márai István képviselő napirendek előtt kíván szólni, polgármester megadja a szót a 

képviselőnek. Elmondja, hogy a jelen testületi ülést megelőző ülésen Rácz György képviselő 

előterjesztése alapján a képviselő-testület 7:2 arányban elfogadta január 1-től a képviselő-testületi 

ülések kezdési időpontjául a 14 órát, holott a környező települések mindegyikén 18 órakor kezdődnek 

az ülések. Hangsúlyozza, hogy nem tudja megoldani, hogy 14 órakor az üléseken megjelenjen, mivel 

50 km-ről kellene Győrújbarátra utaznia, ez csak autóval lenne megoldható, amelynek a költségét nem 

tudja vállalni. Nem ért egyet továbbra sem azzal, hogy költséget lehet megtakarítani a 14 órás 

kezdéssel. Megkérdezi, hogy jelenleg a testületi ülésen részt vevő köztisztviselőknek a bérét ki fogja 

kifizetni. Személye ellen irányulónak véli a képviselő előterjesztését, amelynek nem fog tudni eleget 

tenni, azonban nem kíván képviselői mandátumáról lemondani. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester válaszában kifejti, hogy az Ötv kimondja, hogy az előterjesztés 

előkészítésében részt vevő köztisztviselőknek az ülésen részt kell venniük. Mivel túlórát nem 

lehetséges fizetni, ezért jelenleg „lecsúsztatással” tudják megoldani a túlmunka megtérítését. 

 

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. 



 3 

Dr. Svejkovszky Ferenc helyi állampolgár megkérdezi, hogy a 172/2011. sz. határozat kapcsán mit 

jelent az, hogy „folyamatban van a határozat végrehajtása”. Megkérdezi, hogy a hivatalba érkező 

beadványoknak mi a sorsa, ismertetésre kerülnek-e, vagy sem. 

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy a beadványok befogadásra kerültek a polgármesteri 

hivatalban, az ügyintézésük folyamatban van. 

 

Dr. Svejkovszky Ferenc helyi állampolgár megkérdezi, hogy hogyan áll az iskola bontásának 

tervezése, módosul-e az a beadvány függvényében még. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester hozzáfűzi, hogy a képviselő-testület döntött arról, hogy le 

kívánja bontani a régi iskola épületét. Öt pontban határozta meg ennek menetét, a helyén pedig parkot 

kíván létrehozni, valamint Szent István szobrot elhelyezni. Jegyző úr foglalkozik a beadvánnyal a 

törvényes határidőn belül. Bontási engedély köteles a tevékenység, amelynek megvan a maga menete. 

Megkéri a hozzászólót, hogy konkrétan tegye fel a kérdését. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

iskola beruházását, melynek megérkezett az eredménye, amely megállapítja, hogy „szabálytalanság 

nem állapítható meg, szabálytalansági gyanú illetve joggyakorlat nem tárható fel”. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi 

észrevételéről tájékoztatja a képviselő-testületet. Megkérdezi jegyző urat, hogy hozzájárul-e a 

nyilvános ülésen történő tárgyaláshoz. 

 

Dr. Tóth István jegyző szóbeli nyilatkozatával hozzájárul a törvényességi észrevétel nyilvános ülésen 

történő tárgyalásához. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet a Kormányhivataltól kapott  

törvényességi észrevételről, melyre 8 napos határidővel választ kért a Kormánymegbízott úr. A választ 

a tegnapi napon megküldte, melyben beszámolt arról, hogy felhívta a jegyző figyelmét, hogy az 

elkövetkezendő időben 15 napon belül tegyen eleget a jegyzőkönyvek beküldésével kapcsolatos 

kötelezettségnek. Felhívja a testületet, hogy figyelmeztesse jegyző urat a törvény betartására. A 

képviselő-testületet az Önkormányzati törvény értelmében a Kormányhivatal törvényességi 

észrevételeiről tájékoztatni kell. 

 

Dr. Tóth István jegyző hozzá kívánja fűzni, hogy 2011. szeptember 1. óta van a hivatalban. Azóta 

folyik a monitoring a Kormányhivatalnál. Az észrevétel kapcsán kigyűjtette az adatokat arra 

vonatkozóan, hogy mit mutatott a korábbi gyakorlat. Ebből megállapítható, hogy szeptember 1. előtt 

2-3 hónapos késéssel kerültek papír alapon beküldésre a jegyzőkönyvek, elektronikus beküldés 

egyáltalán nem történt. Szeptember 1. óta késés vagy nem volt, vagy maximálisan 15-20 nap, ezen 

kívül valamennyi jegyzőkönyv elektronikusan is megküldésre került. Hozzá kívánja tenni továbbá, 

hogy októberben zajlott a népszámlálás is, amely munkában a jegyzőkönyvekért felelős kolléganő 

szintén részt vett. Valamint családi ok miatt fizetés nélküli szabadságot kért az anyakönyves 

kolléganő, akinek a helyettesítésére kijelölt köztisztviselőt a tanfolyam elvégzése idejére szintén 

kizárólag anyakönyvi szakvizsgával rendelkező kolléga helyettesíthetett, amely szakvizsgával szintén 

kizárólag a jegyzőkönyvekért felelős kolléganő rendelkezett, így az anyakönyvi és népesség-

nyilvántartási feladatok ellátásában is részt kellett vennie. Novemberben már határidőre beküldésre 

került a testületi ülés jegyzőkönyve. Az októberi késedelmet a kivételes helyzetből adódónak értékeli, 

és úgy véli, hogy egy pozitív folyamat indult be, a jövőben munkaszervezéssel tarthatóak lesznek a 

határidők. 
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Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy valamennyi napirendi pontot 

a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalt, felkéri a bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság 

állásfoglalását. 

 

Rácz György képviselő, mint a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy valamennyi napirendi 

pontot a bizottság felelősen megtárgyalta. Az 1/ napirendi pont a Munkaterv volt, amelyben határidő 

javításokat kért a bizottság, ezek megtörténtek, és a testületi ülés előtt már az ily módon javított 

Munkaterv került kiosztásra. A 2/ napirend, az adórendelet kapcsán a bizottság azt javasolja a 

képviselő-testületnek, hogy sem emelés, sem csökkentés ne történjen az adók mértékét illetően. A 3/ 

napirend, az intézményi térítési díjak tekintetében javasolja, hogy az előterjesztés szerint fogadja el a 

képviselő-testület. A 4/ napirend a polgármesteri hivatal munkájáról szóló beszámoló, amely 

előterjesztést a bizottság egyhangúlag támogatott. Az 5/ napirend a teljesítmény-követelmények 

meghatározásáról szóló előterjesztés, amely a törvényileg meghatározottakat tartalmazza, a bizottság 

támogatta az előterjesztést egyhangúlag. A 6/ napirend az SZMSZ módosításáról, mely a napirend 

előtti felszólalásoknak és a kérdezés lehetőségeinek szabályozásával kapcsolatos módosításokat 

tartalmaz, a bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek. Az 1/ pót-napirend a hatósági 

árakról szól, egyhangúlag támogatta a bizottság ennek elfogadását. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megköszöni a tájékoztatást. 

 

Napirendi pontok tárgyalása: 

 
1./ A képviselő-testület 2012. évi munkatervének elfogadása 

 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

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

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

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

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodása 

mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

175/2011.(XII.13.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a melléklet szerinti 

szövegezéssel, a 2012. évi munkatervét elfogadja. 

A Képviselő-testület felhívja a polgármestert és a jegyzőt a határozat 

végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére! 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: azonnal 

 
2./ Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

Rácz György képviselő a PEB elnökeként ismerteti a bizottság határozati javaslatát, amely szerint a 

PEB a következő döntés meghozatalát javasolja: 
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Határozati javaslat: 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályos 

adórendeletének szövegén változtatni, módosítani, úgy adót emelni nem kíván.  

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 fő tartózkodása 

mellett az alábbi határozatot hozza: 

 

175/A/2011.(XII.13.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelenleg hatályos 

adórendeletének szövegén változtatni, módosítani, úgy adót emelni nem kíván.  

Felhívja a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére! 

Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3./ Térítési díjak felülvizsgálata (étkezési, szociális étkezési és egyéb térítési díjak) 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

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 

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2011.(XII. 14.) Kt. számú önkormányzati rendelete 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

az intézményi térítési díjakról szóló 3/2008. (II. 6.)  

önkormányzati rendeletének (Ör.) módosításáról 

 

4./ Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről 

 Előadó: Dr. Tóth István jegyző 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi jegyző urat, hogy kívánja-e az előterjesztést 

kiegészíteni. 

 

Dr. Tóth István jegyző nem kíván kiegészítést tenni. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a megküldött határozati javaslatot teszi fel szavazásra. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi 

határozatot hozza: 

176/2011.(XII.13.) Kt. határozat 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri 

Hivatal 2011. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja. 

Felhívja a jegyzőt, hogy 2012. évben a hivatal normál működési rendjét valósítsa 

meg, a beszámolóban felvázolt folyamatok folytatásnak útján! Tegye meg a 

szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy mindazon területen, ahol 

törvényellenes vagy hibás gyakorlat, illetve elmaradás jelentkezett, a 

munkavégzés jogszerűsége, szakszerűsége és hatékonysága helyreálljon! 

A képviselő-testület köszönetét fejezi ki a polgármesteri hivatal mindazon 

dolgozói felé, akik a 2011. évben mutatkozott nehézségek ellenére odaadóan és 

megfelelő szinten látták el feladataikat! 

Felelős: jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

 

5./ Beszámoló a jegyző 2011. évi teljesítményértékeléséről és a 2012. évi  

teljesítménykövetelmények meghatározása 

 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester megkérdezi jegyző urat, hogy kívánja-e az előterjesztést 

kiegészíteni. 

 

Dr. Tóth István jegyző nem kíván kiegészítést tenni. 

 

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: 

 

177/2011.(XII.13.) Kt. határozat 

1. Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 

köztisztviselői részére a teljesítménykövetelmények meghatározása végett 2012. évre az 

alábbi kiemelt célokat határozza meg: 

a. A 2012. évi költségvetési gazdálkodás keretében a körültekintően takarékos és 

szabályszerű intézményi gazdálkodás megvalósítása, különös tekintettel a 2010-2014. 

közötti ciklus gazdasági programjában és az aktuális költségvetési koncepcióban 

megfogalmazott célkitűzések megvalósítására. 

b. A közigazgatási munkában a jogszerűség, szakszerűség, következetesség és hatékonyság 

elvei szerinti eljárás, továbbá a köz- és magánérdek összehangolásának megvalósítására 

való törekvés. 

c. A testületi döntések előkészítésében és végrehajtásában való aktív szakmai 

közreműködés. 

d. A költségvetési támogatások pályázati úton való megszerzésének feltárása, a pályázatok 

elkészítése, illetőleg az előkészítésben való közreműködés, az elnyert pályázatok 

projektjei megvalósításában való egyéni és kollektív munkálkodás. 
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e. A település léte, működtetése, a település és az azt működtető önkormányzat, és a 

polgármesteri hivatal egészének hatékony működését szolgáló tevékenység iránti 

empátia és lojalitás. 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a kiemelt célok alapján határozza meg a jegyző 2012. évre 

szóló teljesítménykövetelményeit. 

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

köztisztviselői részére a 2012. évben irányadó, személyre szóló 

teljesítménykövetelményeket. 

Felelős: polgármester, jegyző  

Határidő: értelemszerűen 

 

6./ Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2011.(V.11.) számú  

önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési  

Szabályzatáról (Ör) módosítása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

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 

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

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

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló  

7/2011.(V.11.) önkormányzati rendeletének (Ör.) módosításáról 
 

7./ A 2010. évi zárszámadás rendeleti formában történő elfogadása 
 Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy azért van szükség a rendelet megalkotására, 

mivel korábban határozati formában került csak elfogadásra a zárszámadás, és a Kormányhivatal kérte 

ennek a rendeleti elfogadását. 

 

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 

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2011. (XII. 14.) rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi gazdálkodásának zárszámadásáról 
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8./ Javaslat bér jellegű kifizetésekre felhasználható céltartalék keretösszegének bővítésére 

 Előadó: Rácz György, PEB elnöke 

 Előkészítő: Dr. Tóth István jegyző 

 

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

részére. 

 

Rácz György képviselő hozzászólásában kifejti, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta. Két dolgot tartalmaz az előterjesztés, egyrészt a polgármester jutalmazását, másrészt az 

ÁMK dolgozóinak a jutalmát. Az előterjesztés az ÁMK dolgozói részére egységesen 50.000 Ft 

melegétkezési utalvány kiosztását javasolta, ezt a Pénzügyi Bizottság egyhangúlag támogatta. 

Határozati javaslat tehát, hogy a képviselő-testület 5.178.240 Ft-ot az általános tartalékból az ÁMK 

részére biztosít azzal, hogy az átmeneti bérmegtakarítás év végén visszakerül a tartalékba. 

 

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 

részdöntést hozza: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi 

Ferenc ÁMK intézménye részére 5.178.240 Ft-ot biztosít az általános tartalékból 

a dolgozók jutalmazása céljára történő felhasználásra azzal, hogy az átmeneti 

bérmegtakarítás év végén visszakerül a tartalékba. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester bejelenti, hogy érintettség miatt a napirend második részében 

nem kíván szavazni, az ülés vezetését átadja dr. Palla Roland alpolgármester részére. 

 

Rácz György képviselő ismerteti a Pénzügyi Bizottság javaslatát, melyben a polgármester részére 

bruttó két havi összegnek megfelelő jutalmat javasol a tartalék terhére. Indoklásában kifejti, hogy az 

elmúlt öt évben nem kapott jutalmat a polgármester, az idei évben négy jegyzővel kellett együtt 

dolgoznia, mindezek ellenére a faluban körülnézve látható, hogy a település egyre fejlődik, valamint a 

költségvetés is pluszos.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Alpolgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 2 fő 

tartózkodása mellett az alábbi részdöntést hozza: 

 

Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhászné Árpási Irma 

polgármester részére, a céltartalék keretösszegének a bér jellegű kifizetések bővítésével, 

a munkáltatót terhelő járulékok levonását követő bruttó két havi bérének megfelelő 

összegű jutalmat állapít meg. 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület a fenti részdöntéseket követően az alábbi határozatot 

hozza: 

 

178/2011.(XII.13.) Kt. határozat 

1/ Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a II. Rákóczi 

Ferenc ÁMK intézménye részére 5.178.240 Ft-ot biztosít az általános tartalékból 

a dolgozók jutalmazása céljára történő felhasználásra azzal, hogy az átmeneti 

bérmegtakarítás év végén visszakerül a tartalékba. 

2/ Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Juhászné Árpási 

Irma polgármester részére, a céltartalék keretösszegének a bér jellegű kifizetések 
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bővítésével, a munkáltatót terhelő járulékok levonását követő bruttó két havi 

bérének megfelelő összegű jutalmat állapít meg. 

Felelős: dr. Tóth István jegyző  

Határidő: azonnal 

 

1. sz. pót-napirend:  Hatósági árak megállapítása, rendeletalkotás 

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Pannon-Víz Zrt 

Közgyűlésén a tag-települések megszavazták az ivívóz díj emeléseket, szükséges ezt a településeken is 

elfogadtatni.  

 

Dr. Tóth István jegyző felolvassa a Pannon-Víz Zrt által megküldött, 2012. évre vonatkozó díjak 

emelésének százalékos mértékeit. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester a kiosztott határozati javaslatot teszi fel szavazásra 

 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 8 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi 

rendeletet alkotja meg: 

 

Győrújbarát Község Képviselő-testületének 

18/2011.(XII.14.) önkormányzati rendelete 

az ivóvíz szolgáltatás és szennyvízcsatorna  

használat szabályainak  és 

hatósági árainak megállapításáról   

 

2. sz. pót-napirend: Támogatást megelőlegező hitel igénybevételének elrendelése (szóbeli 

előterjesztés) 

 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülést megelőzően kiosztásra került a települési képviselők részére. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet arról, hogy a hitel felvételére 

azért van szükség, mivel az „Élhető faluközpont” pályázat állami része nem érkezett meg, várhatóan 

2011-ben már nem is érkezik meg. 

 

Dr. Tóth István jegyző ismerteti a határozati javaslatot. 

 

Dr. Márai István képviselő megkérdezi, hogy van-e ennek a hitelnek kamata, és mivel az államtól 

nem érkezett meg a pénzt, esetleg átvállalja-e a kamatokat? 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester elmondja, hogy az állam nem fizeti ki a kamatot, az 

önkormányzatnak kell a költségvetésében betervezni, mint ez minden utófinanszírozott pályázatnál 

hátrány lehet. Hozzáteszi, hogy még ilyen hosszadalmas visszafizetés nem volt, azonban kötelezik az 

önkormányzatot, hogy a kivitelezőket kifizesse. 

 

Több 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: 
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179/2011.(XII.13.) Kt. határozat 

1./   Győrújbarát Község Képviselő-testülete Támogatást megelőlegező hitel 

igénybevételét rendeli   el. 

     A  hitel  célja  :   

Támogatás megelőlegező hitel, melyet az NYDOP-3.1.1/A-2f-2009-0004 sz. 

„Élhető településközpont kialakítása-Győrújbarát” c. projekt keretében a 

Magyar Aszfalt Kft.  WD11100428 sz. számlájának rendezéséig, támogatási 

összegének beérkezéséig. 

A hitel összege :    30.000.000,- Ft   

A  hitel  futamideje :   2012.06.30 

Hitelfedezet :   Az Önkormányzat Képviselő Testülete kötelezettséget vállal: 

- a hitel visszafizetésére, valamint arra, hogy 

- a futamidő alatti évek költségvetésébe a felvett hitelt és járulékait betervezi és 

jóváhagyja. 

Az Önkormányzat a hitel fedezeteként ajánlja fel valamennyi költségvetési 

bevételét, valamint mindenkori helyi adóbevételének, továbbá az „Élhető 

településközpont kialakítása – Győrújbarát” jogcímen elnyert NYDOP-3.I.I/A-

2f-2009-0004 számú támogatás OTP Bank Nyrt-re történő engedményezését. 

A Testület nyilatkozik arról, hogy a már meglévő hitelekből, 

kezességvállalásokból és az igényelt hitelbõl adódó éves kötelezettségeit 

figyelembe véve nem esik az 1990. évi LXV. tv. 88. §. /2/ bekezdésében 

meghatározott korlátozás alá.  

2./ Felhatalmazást ad a Polgármesternek és a Jegyzőnek hogy az 1./ pont szerinti 

feltételekkel történő hitelfelvétel ügyében eljárjon, és a hitelszerződést az 

Önkormányzat képviseletében a Bankkal megkösse. 

 

Napirendek utáni felszólalások 

 

Zólyomi Péter képviselő kéri jegyző urat, hogy a Baráti Hírmondóban ismét kapjon helyet a testületi 

üléseken hozott határozatokról történő beszámoló, mint az korábban szokás volt.  

 

Dr. Tóth István jegyző elmondja, hogy az eddigiekben még erről nem hallott, januártól viszont ismét 

elkészíti a Hírmondó részére a beszámolót a testületi munkáról. 

 

Dr. Palla Roland képviselő a képviselői keretéből még meglévő összeget beton térkő vásárlására 

kívánja felajánlani. 

 

Dr. Márai István képviselő a Holt-Marosi Tulipán Árvaház számára ajánlja fel képviselői keretét. 

 

Horváthné Csala Ágnes képviselő a képviselői keretéből 10.000 Ft-ot a Nyugdíjas Klub részére, 

15.000 Ft-ot pedig a Német-Magyar Baráti Társaság részére kíván felajánlani. 

 

Juhászné Árpási Irma polgármester az év utolsó testületi ülésén áldott, békés karácsonyt, szebb és 

kiszámíthatóbb 2012-es évet mindenkinek. Megköszöni egész évi munkáját a képviselő-testület 

valamennyi tagjának és jegyző úrnak. 

 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19.00 órakor bezárja. 

 

 

Juhászné Árpási Irma  

polgármester 
Dr. Tóth István  

jegyző 

 

 

Dr. Bálló Ferenc 

jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

Horváthné Csala Ágnes 

jegyzőkönyv-hitelesítő 



 11 

 


