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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. ÁPRILIS 30-ÁN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. április 30-án 14.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 7 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, Dr. Palla Roland alpolgármester és Dr. Márai István képviselő 
jelezte, hogy nem tud az ülésen részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek javasolja 
Árvai István és Horváthné Csala Ágnes képviselőket. Kéri a javaslat elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Árvai István és Horváthné Csala Ágnes képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőnek. 
 
Napirendi javaslat: 
 

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

2./ A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
3./ Vagyonrendelet módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

4./ 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
5./ Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

6./Tájékoztatás Málé-völgyben történt partfalomlás ügyében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

8./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Egy pót napirenddel javasolja kiegészíteni a 
napirendi javaslatot, a térfigyelő kamerarendszerre kiírt pályázattal kapcsolatos 
döntés ügyét kéri felvenni a napirendek közé. 
 
Polgármester kéri a képviselő-testületet a pót napirendi pontnak az elfogadására. 
 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a pót napirendi pont felvételét a napirendek közé. 
 
Polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
Napirendi pontok: 
 

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

2./ A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
3./ Vagyonrendelet módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

4./ 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 

5./ Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 

6./Tájékoztatás Málé-völgyben történt partfalomlás ügyében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 
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Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 

8./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
9./ Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
 
Napirendi pontok előtt: 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirendek előtti a./ b./ és c./ pontok 
beszámolóit az alábbi tájékoztatással egészíti ki: 
 
Dr. Regényi Zoltán fogorvos május 2-ától Győrújbaráton látja el a fogorvosi 
teendőket változatlan rendelési időben, amely a település honlapján megtekinthető. 
 
Megérkezett az „Élhető faluközpont” pályázat utolsó részlete is az Önkormányzat 
számlájára, 16.587.152 Ft összeg. 
 
A Málé-völgyben történt partfalomlásról ad tájékoztatást, melyet a jegyzőkönyv 
melléklete tartalmaz.  
 
Folyamatban lévő pályázata az Önkormányzatnak az „Együtt Egymásért, Agarn-
Győrújbarát partnerségi program”, melynek keretében nemrégiben megtörtént a 
svájci magyar szoba felavatása, melyről a svájci helyi lapok nagy terjedelemben 
számoltak be. A két delegáció következő találkozására Győrújbaráton kerül sor a 
hagyományőrző találkozón, majd augusztus 22-én lesz a pályázat zárása. 
 
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti 
Főosztálya értesíti az Önkormányzatot, hogy az adórendelettel kapcsolatos korábbi 
törvényességi vizsgálatát lezárta, mivel az észrevételben foglaltaknak a képviselő-
testület eleget tett. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
A képviselő-testület a napirendek előtti a/ b/ és c/ pontok beszámolóit és a 
polgármesteri tájékoztatást tudomásul veszi. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1./ Az Önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletének módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
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Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 
megtárgyalta, és egyhangúlag elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni az előterjesztést. 
 
Rácz György képviselő: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékletben szereplő szövegezéssel az alábbi rendeletet alkotja 
meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
8/2013.(V.02.) önkormányzati rendelete 

az önkormányzat 2012. évi költségvetését megállapító 
2/2012.(II.29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
2./ A 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság szintén 
tárgyalta, és egyhangúlag elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. Megkérdezi a 
bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Rácz György képviselő: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékletben található szövegezéssel az alábbi rendeletet alkotja 
meg: 
 
 

      Győrújbarát Község Önkormányzata Képviselő-testületének 
9/2013.(V. 02.) önkormányzati rendelete 
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról 
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3./ Vagyonrendelet módosítása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Egy korábbi testületi döntés végrehajtása miatt 
kerül sor a vagyonrendelet módosítására, amelyben a képviselő-testület támogatta út 
megvásárlására vonatkozó kérelmét egy lakónak. Az út eladására csak abban az 
esetben kerülhet sor, ha azt az Önkormányzat kiveszi a forgalomképtelen 
vagyontárgyai közül. A Pénzügyi Bizottság tárgyalta, és egyhangúlag az 
előterjesztett határozati javaslat elfogadását javasolja a képviselő-testületnek. 
Megkérdezi a bizottság elnökét, hogy kíván-e kiegészítést tenni. 
 
Rácz György képviselő: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a mellékletben található szövegezéssel az alábbi rendeletet alkotja 
meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
 10/2013. (V.02.) önkormányzati rendelete  

az önkormányzat vagyonáról szóló 11/2012. (VI.13.)  
önkormányzati rendelet módosításáról 

 
4./ 2014. évi költségvetési koncepció elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalma-Milkovits Eszter gazdálkodási főelőadó 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Törvényi változásnak kell eleget tenni azzal, 
hogy a következő évi koncepcióját a képviselő-testület április 30-ig elfogadja, 
korábban november volt ennek határideje. Már kilátásban vannak ezzel 
kapcsolatosan újabb változások, azonban jelenleg ennek a határidőnek kell 
megfelelni. Megkérdezi a Pénzügyi Bizottság elnökét, hogy kívánja-e kiegészíteni az 
írásban megküldött anyagot. 
 
Rácz György elnök: Nem kíván kiegészítést tenni. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

48/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. 
évi költségvetési koncepcióját az előterjesztésben foglaltaknak 
megfelelően elfogadja. 

 

 
5./ Belső ellenőrzési beszámoló elfogadása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Lábszkyné Rum Andrea gazdálkodási főelőadó 
 

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

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A belső ellenőrzés témája az ÁMK átfogó 
vizsgálata volt. A kistérség ülésén a belső ellenőr beszámolót tart, melyen elmondta, 
hogy egyre jobbak az ellenőrzési mutatók az önkormányzatoknál, Győrújbarát kiváló 
minősítést kapott. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

49/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Megoldás 2006 Ellenőrzési és Szolgáltató Kft. által készített belső 
ellenőrzési jelentést a határozat melléklete szerint elfogadja. 

 

 
6./Tájékoztatás Málé-völgyben történt partfalomlás ügyében 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester a napirendek előtti tájékoztatások közt 
ismertette az előterjesztést. 
 

7./ Település-fejlesztési Bizottság előterjesztéseinek megtárgyalása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Szakmai előadó: Szalai Noel, műszaki beszerzési előadó 
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7.1. Győrújbarát, 1949/11 hrsz. alatti ingatlan beépítésének ügye 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Egy építési engedély kiadása kapcsán a győri 
építéshatóság állásfoglalást kért a tekintetben, hogy a község helyi építési 
szabályzata szerint egy adott telek beépíthetőségének meghatározásakor a pince 
szint beszámítandó-e a telken elhelyezhető építmény nagyságába. A rendezési terv 
készítőjének álláspontja szerint a helyi építési szabályzatban áttételesen szerepel, 
hogy a térszint alatti építmény nem tartozik bele az elhelyezhető építmény 
nagyságba. Amennyiben az építtető az egyéb szabályozásokat betartja, akkor kellően 
le van szabályozva a területen elhelyezhető építmény, tehát az építési engedély 
kiadása támogatható.   
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
 

50/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
hozzájárulását adja a 1949/11 hrsz-on létesülő épület építési 
engedélyének kiadásához. 

 

 
7.2. Komlóvölgy utca rendezési tervi kérdése 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Jelenleg a közvetlen közterület kapcsolat nem 
megoldott. A Település-fejlesztési Bizottság álláspontja szerint Győrújbarát község 
helyi építési szabályzata a nyeles telek fogalmat nem nevesíti, a kérelem abban az 
esetben támogatható, ha a tulajdonos a szolgalmi jogot bejegyezteti. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület 6 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodása mellett az alábbi határozatot hozza: 
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51/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a 
2583/4, 2583/5, 2583/6 és 2583/7 hrsz telkekre vonatkozó kötelező 
megszüntető jel törlését, amennyiben a 2583/3 hrsz-ú telek tulajdonosa 
biztosítja a többi tulajdonos számára a szolgalmi jogot. A kialakítással 
kapcsolatos minden nemű költség a kérelmezőt terheli. 

 
7.3. 3416 hrsz ingatlanra bejelentett vásárlási szándék 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: Önkormányzati területre érkezett vásárlási 
szándék, mely a Szalonna-domb, Zöld utca környékét érinti. A Település-fejlesztési 
Bizottság - a Gazda Tanács elnökének egyetértésével - az alábbi álláspontot képviseli:  
Tekintettel arra, hogy nevezett terület fejlesztési területként van kijelölve Győrújbarát 
község rendezési tervében, ezért az Önkormányzat nem kívánja azt értékesíteni, 
igény esetén a terület bérbe adását támogatja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

52/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Tekintettel arra, hogy a Győrújbarát, 3416 hrsz terület fejlesztési 
területként van kijelölve Győrújbarát község rendezési tervében, ezért 
az Önkormányzat nem kívánja azt értékesíteni, igény esetén a terület 
bérbe adását támogatja. 

 
Pammer Ernő képviselő 14:27 órakor távozik az ülésről. 

 
 

8./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
módosítása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 

Juhászné Árpási Irma polgármester: A Kistérség átalakulása miatt a Társulási 
Megállapodás módosításait valamennyi tagtelepülésnek szükséges elfogadnia, az 
előterjesztés ezt tartalmazza. 
 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

53/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa által 2013. január 31-
én hozott 5/2013.(I. 13.) tanácshatározata szerinti Társulási 
Megállapodás módosítás melléklet szerinti javaslatait megismerte, és 
azt határozatával elfogadja.  
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozat 
kivonatát haladéktalanul küldje meg a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulás Szakmai Munkaszervezete részére. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: azonnal 

 

9./ Pályázat benyújtása térfigyelő kamerarendszer kiépítésére 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: 2012. március 27-én döntött a képviselő-testület 
pályázat benyújtásáról térfigyelő kamerarendszer kiépítésére. A pályázat elkészült, 
benyújtásra is került, azonban annak elbírálásáról az Önkormányzat még értesítést 
sem kapott. Az Accord Kft a mai napon kereste fel a hivatalt, melyben arról 
tájékoztatott, hogy május 2-i beadási határidővel ismét kiírásra került a pályázat, 
melyben a feltételek nem változtak. Az adósságállomány konszolidációban részesült 
önkormányzatok 80-90%-os támogatást kaphatnak nyertes pályázat esetén, és 2014. 
június 30-ig kell megvalósítani ha nyer a pályázat. A költségvetésben a „város és 
község gazdálkodás” soron lehetne fedezetet biztosítani az önrészre. Kéri, hogy 
vitassa meg a lehetőséget a képviselő-testület. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Megoldott-e a műszaki háttere a kiépítésnek, lehet-e 
majd rögzíteni felvételeket? 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Van műszaki háttere, ez egy tavalyi évben már 
beadott pályázat. Központi belső irányítású rendszer lenne. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Amennyiben a testület egyetért, arról kell 
szavazni, hogy a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítása” c. 
pályázathoz az önkormányzat az önrészt 2013-2014. évben biztosítja. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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54/2013.(IV.30.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
pályázatot nyújt be a „Közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés 
megvalósítása” c. pályázatra, melyhez az önrészt 2013-2014. évben 
biztosítja. 

  Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
  Határidő: folyamatos 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 14 óra 50 
perckor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Árvai István 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


