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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG 
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. JÚNIUS 19-ÉN TARTOTT 

RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 

 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. június 19-én 19:00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 8 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, Dr. Palla Roland alpolgármester jelezte, hogy nem tud az ülésen 
részt venni. 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. 
 
Napirendi javaslat: 
 
1./ Tájékoztatás: Győrújbarát község részvétele az árvízi védekezésben 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
2./ Nemesócsa község megkeresése testvértelepülési kapcsolat létrehozása 

ügyében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

4./ 443 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása  
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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Juhászné Árpási Irma polgármester pót napirendként kéri felvenni a pénzügyi 
bizottság tagjának megválasztását. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a pót napirend felvételét a napirendek közé. 
 
Polgármester kéri a képviselő-testületet, hogy a napirendi pontokat a pót 
napirenddel együtt fogadja el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül elfogadja a napirendi pontokat. 
 
 
Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1./ Tájékoztatás: Győrújbarát község részvétele az árvízi védekezésben 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Pammer Ernő képviselő: Köszönöm szépen a Csobolyó Együttesnek, hogy ők is kint 
voltak a gáton. Köszönöm a győrújbaráti polgároknak is, akik szintén a gáton 
dolgoztak. 
 
Dr. Márai István képviselő: Utólag szeretném felajánlani, hogy ilyen esetekben 
egészségügyi vonatkozásban bármikor rendelkezésre állok. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Köszönöm szépen a felajánlást. A parancs úgy 
szólt, hogy 1425 fő befogadására kell felkészülni, gondoskodni egészségügyi 
ellátásukról és élelmezésükről, erről tervet kellett készíteni az orvosok konkrét 
elérhetőségeivel együtt. Ennyi főt 17 helyen tudtunk volna elszállásolni. Az 
egészségügyi ellátásban az első beosztott Palla doktor lett volna, valamint két 
önkormányzati dolgozó ápolónői végzettséggel. Majd mindösszesen 13 fő érkezett 
Győrújfaluról, valamint 4 orvos a Kardirexből. Fel sem tudnám sorolni, hogy mennyi 
felajánlást kaptunk civilektől is. Az ő elérhetőségüket eltesszük, biztos vagyok benne, 
hogy a jövőben is számíthatunk rájuk hasonló helyzetben. Győrújbarát község 
összefogásból, empátiából ismét kitűnőre vizsgázott, mindenkinek megköszönöm a 
segítségét. Kérem a tájékoztató elfogadását azzal, hogy a felmerült 69.352 Ft kiadásra 
nem kívánunk vis maior igényt benyújtani. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
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66/2013.(VI.19.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az árvízi 
védekezésről szóló tájékoztatást tudomásul veszi, a felmerült 
költségekre vis maior igényt nem kíván benyújtani. 

 
 

2./ Nemesócsa község megkeresése testvértelepülési kapcsolat létrehozása 
ügyében 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Nemesócsa község a legrégebbi 
testvértelepülése Győrújbarátnak, azonban az eddigiekben a hivatalos szerződés nem 
került aláírásra. Nemesócsa Község Képviselő-testülete azzal a kéréssel fordult 
Győrújbarát Község Önkormányzatához, hogy ez a szerződés kerüljön aláírásra a 
települések részéről. Ehhez szükséges, hogy a képviselő-testület felhatalmazza a 
polgármestert a testvértelepülési szerződés ünnepélyes keretek között történő 
aláírására. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

67/2013.(VI.19.) Kt határozat 
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza Juhászné Árpási Irma polgármestert a Nemesócsa 
községgel megkötendő testvértelepülési szerződés ünnepélyes 
keretek között történő aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2013. július 23. 

 
3./ Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás felülvizsgálata 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a testületi ülés előtt kiosztásra került a képviselő-testület 
tagjai részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: E hónap 30. napjával a Győri Többcélú 
Kistérségi Társulás, mint társulás megszűnik. A társulási megállapodás előterjesztés 
szerinti módosítását ismét valamennyi településnek határozatával el kell fogadnia. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
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Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

68/2013.(VI.19.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 
felülvizsgálatára tett javaslatot megismerte, és azt határozatával 
elfogadja. Felkéri a Polgármestert, hogy jelen határozatról a Győri 
Többcélú Kistérséget határozati kivonat megküldésével tájékoztassa. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2013. június 30 

 
4./ 443 hrsz-ú ingatlanra érkezett vételi ajánlat megtárgyalása  

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A napirend, mivel önkormányzati vagyont 
érintő döntésről van szó, nyilvános és zárt ülésen is tárgyalható. Az ingatlan 
értékesítésével kapcsolatos kérdés zárt ülésen tartásához 6 fő igen szavazata 
szükséges. Javaslom, hogy a témára való tekintettel nyilvános ülésen döntsön a 
képviselő-testület. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 4./ napirend: 443 hrsz-ú ingatlanra érkezett 
vételi ajánlatról nyilvános ülésen kíván tárgyalni. 
  
Dr. Egri Zsanett jegyző: A 2013. június 4-i testületi ülésen a Baráti Hagyományőrző 
Egyesület részéről szóban vételi ajánlat hangzott el a régi iskolára vonatkozóan, 
amelyet az egyesület írásban is benyújtott. Az írásban beadott nyilatkozatot fel 
szeretném olvasni (mellékletként a jegyzőkönyvhöz csatolva). Az előző testületi ülés 
után az elsődleges kérdés az volt, hogy ez a vagyon milyen vagyonnak minősül, 
azóta tisztázódott, hogy korlátozottan forgalomképes vagyontárgyak közé tartozik a 
régi iskola, melynek könyv szerinti értéke 9.600.000 Ft + Áfa. A nemzeti vagyonról 
szóló törvény értelmében az önkormányzatnak van lehetősége arra, hogy ezen 
ingatlanát elidegenítse. Amennyiben el kívánja idegeníteni, a tulajdonjogot 
megvásárolhatja az egyesület a fenti összeghatárban. Azonban az Önkormányzatnak 
ezt a szándékát előzetesen megyei lapban hirdetménnyel közzé kell tenni, majd a 
legjobb ajánlatot tevő számára lehetséges az értékesítés. Másik lehetőség a 
használatba adás jogának átadása az egyesület számára. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Az egyesület ajánlatát valamennyi képviselő megkapta. 
Nekem már akkor aggályaim voltak vele. A Ptk. Értelmében az adás-vételi szerződés 
abból áll, hogy az eladó átadja a tárgyi dolgot, a vevő pedig kifizeti azt. Az egyesület 
levelében azonban az szerepel, hogy a felújítás költségeit kívánják beszámíttatni 
vételárként. Tehát a vételár kifizetése nélkül kívánnak tulajdonjogot szerezni. A 
Nemzeti vagyonról szóló törvény nem engedi meg, hogy a könyv szerinti érték alatt 
értékesítsük, illetve versenyeztetni kell. Nincs akadálya tartós bérbe adásnak sem. 
Meg kell határozni bérleti díjat, de ez lehet jelképes összeg, figyelemmel arra, hogy 
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milyen beruházásokat vállal az önkormányzat ingatlanán az egyesület. Ha ez így 
elfogadható az egyesület számára, akkor a következő ülésen a konkrét szerződés 
aláírásra kerülhet. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Támogatom az elhangzott javaslatot. Szeretném 
elmondani, hogy én személy szerint nem kaptam meg az említett vételi ajánlatot. Az 
ingatlan eladását nem javaslom, a tartós bérbe adással azonban egyet tudok érteni. 
Kérdésem a kiküldött határozati javaslattal kapcsolatosan, hogy az életveszélyes 
állapot miatt átvállalhatja-e a felelősséget a képviselő-testület? 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Nyilván nem vállalhatja át a felelősséget a testület. 
Továbbá a bérlet a Ptk-ban nevesített szerződési forma. Két törvény szabályozza a 
bérbeadást. A bérlő jogosult az ingatlan birtoklására, a kár, veszély pedig a 
birtokoshoz kötődik, ők viselik a felelősséget. 
 
Pammer Ernő képviselő: Az volt az elsődleges cél, hogy az épület az egyesület 
kezelésébe kerüljön. Adás-vétel nem jöhet létre az egyesülettel, azonban szerintem 
ennek nincs jelentősége, mivel tartós bérlet esetén a kezelésükbe kerülhet az iskola, 
és elvégezhetik rajta a leírt beruházásokat. Támogatom a bérbeadást. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: Nekünk van egy tulajdonunk, amit bérbe 
kívánunk adni. Tudomásom szerint ha pl. lakás esetén probléma merül fel a lakás 
állapotával kapcsolatosan, azért a tulajdonos felel, nem pedig a bérlő. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Szerződéses szabadság van Magyarországon, a felek 
szabadon állapodnak meg, jogszabályba és jogerkölcsbe nem ütközhet a szerződés. A 
szerződésben ki kell kötni, hogy a kárveszélyt a bérlő viseli a birtokba lépés napjától. 
Az épület szerkezeti problémái a bérbeadót terhelik, de ettől eltérő szerződést is lehet 
kötni. Ha ez működőképes, és látjuk, hogy szép munkát végeznek a falu érdekében, 
akkor lehet támogatásban is részesíteni az egyesületet. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Bérleti díjról lakások esetében beszélhetünk. Ezen épület 
esetében hasznosítási jogról lehet szó, a nemzeti vagyonhoz tartozik. A 2011. évi 
CXCVI. törvény tartalmazza az alábbiakat:  
„(11) Nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződés kizárólag olyan 
természetes személlyel vagy átlátható szervezettel köthető, amely az átengedett 
nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződésben vállalja, hogy  
a) a hasznosításra vonatkozó szerződésben előírt beszámolási, nyilvántartási, 
adatszolgáltatási kötelezettségeket teljesíti,  
b) az átengedett nemzeti vagyont a szerződési előírásoknak és a tulajdonosi 
rendelkezéseknek, valamint a meghatározott hasznosítási célnak megfelelően 
használja,  
c) a hasznosításban – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett módon jogviszonyban 
álló harmadik félként – kizárólag természetes személyek vagy átlátható szervezetek 
vesznek részt.  
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(12) A nemzeti vagyon hasznosítására vonatkozó szerződést a hasznosításba adó 
kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha a nemzeti vagyon 
hasznosításában részt vevő bármely – a hasznosítóval közvetlen vagy közvetett 
módon jogviszonyban álló harmadik fél – szervezet a nemzeti vagyon hasznosítására 
vonatkozó szerződés megkötését követően beállított körüolmény folytán már nem 
minősül átlátható szervezetnek. A 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti átlátható 
szervezet tulajdonosi szerkezetében a 3. § (1) bekezdés 1. pontjától eltérő változást a 
nemzeti vagyon hasznosítására a hasznosítóval közvetlenül megkötött szerződésben 
a hasznosításba adóval közvetlen jogviszonyban álló személyt megillető rendkívüli 
felmondási okként rögzíteni kell.  
(13) Nemzeti vagyon ingyenesen kizárólag közfeladat ellátása céljából, a közfeladat 
ellátásához szükséges mértékben hasznosítható, valamint adható vagyonkezelésbe.” 
 
Elsődleges kérdés, hogy az egyesület a hasznosítási joggal egyetért-e. 9.600.000 Ft + 
áfa áron van lehetőség a megvásárlásra a megyei lapban való meghirdetést követően 
a legjobb ajánlatot tevőnek. Enélkül nem lehetséges a Baráti Hagyományőrző 
Egyesülettel szerződést kötni, valamint a szerződés elemeit mindenképpen 
szükséges egyeztetni és beletenni a szerződésbe. Az életveszélyt illetően az 
Önkormányzat a szükséges lépéseket megtette, kihelyezte az életveszélyre 
figyelmeztető táblákat, és körbekerítette szalaggal az épületet. Elsőként nyilatkozzon 
az egyesület, hogy mit szeretne és mit tud felajánlani. Hasznosítási jogra van 
lehetőség. Az életveszélyt meg kell szüntetni a szerződés életbe lépésével. 
 
Rácz György képviselő: Az épület 15 éve életveszélyes állapotban van. Ennél csak 
jobb állapotban lesz, ha megkapja az egyesület. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Megkérem jegyző asszonyt, hogy foglalja össze 
a határozati javaslatot. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Mivel az egyesülettől kapott ajánlat nem éri el a 9.600.000 Ft 
+ Áfa összeget, ezért a hasznosítási jog megszerzésére van csak lehetőség.  
Határozati javaslat: Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
Baráti Hagyományőrző Egyesülettel a győrújbaráti 443 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában hasznosítási szerződést kíván kötni a 2011. évi CXCVI. törvény, a 
Nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (11)-(13) bekezdéseiben foglaltaknak 
megfelelően. Kéri az egyesületet, hogy erre vonatkozó jognyilatkozatát tegye meg az 
Önkormányzat részére. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Javaslatom, hogy készüljön egy elvi szerződés, mely 
tartalmazza, hogy milyen feltétellel lehet bérbe venni az ingatlant, ezek alapján 
kerüljön meghirdetésre, erre kérjünk be árajánlatot. Határozzunk meg olyan 
feltételeket, amire várhatóan az egyesület fog tudni jelentkezni. 
 
Dr. Márai István képviselő: Évekkel ezelőtt már meghirdetésre került az épület 
hasznosítása, de senki nem jelentkezett rá akkor sem. 
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Dr. Bálló Ferenc képviselő: Fenntartom az álláspontomat, hogy ezt az ingatlant nem 
kell meghirdetni. Lakásokról és üzlethelyiségekről szól a törvény. Az 
üzlethelyiségeket is napilapokban való közzététel nélkül adják bérbe. Csak gyorsítani 
szeretném az eljárást. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Az lenne a kérésem, hogy a szerződés elkészítéséhez a fő 
pontokat szíveskedjen a képviselő-testület meghatározni. Lehetnének ezek a 
feltételek az egyesület által vállalt feladatok és határidők: 

1. A tulajdonjog bejegyzést követő 10 napon belül a használatba vevő 
megszünteti a jelenleg fennálló „életveszélyes állapotot”, elvégzi a szükséges 
szerkezeti megerősítéseket. 

2. A megtartásra szánt épületrész felújítási terveit használatba vevő elkészíti, a 
többi rész bontásáról gondoskodik. Határidő: szeptember 30. 

3. Használatba vevő elkészíti az épület körül kialakult terület parkosítási, 
térrendezési tervét, a parkban központi helyet biztosítva az Önkormányzat 
által állítani kívánt szobornak. Határidő: október 30. 

4. Használatba vevő kialakítja a zöldfelületi terv szerinti parkosítást, 
térrendezést. Határidő: 2014. június 30. 

5. Használatba vevő a kialakított parkot közhasználatba adja, annak 
fenntartásáról gondoskodik. Határidő: folyamatos 

 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Úgy kellene megfogalmazni a határozatban, 
hogy a hasznosítási jog megszerzésétől számított egy éven belül a fenti feladatokat 
elvégzi az egyesület. Határidő 2014. augusztus 30., az 1./ pont kivételével, amelyre 
10 nap a határidő. 
 
Dr. Bálló Ferenc képviselő: Véleményem szerint mindenekelőtt nyilatkoztatni kell 
az egyesületet, hogy kívánnak-e használati szerződést kötni. Ezután jegyző asszony 
elkészíti a tervezet, a testület elé tárja, a testület tagjai pedig áttekintés után esetleg 
módosításokat javasolnak hozzá. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A feltételeket annak érdekében szükséges 
tisztázni, ha meg kell hirdetni a napilapokban az értékesítési szándékot. Meg kell 
határozni, hogy hány évre kívánjuk használatba adni, ami lehet akár 20 év is. 
Következő kérdés, hogy milyen tevékenységet lehet folytatni az épületben. 
 
Rácz György képviselő: Az egyesület részéről már többször elhangzott, hogy mit 
szeretnének folytatni az épületben, a szerződésbe azt kellene beletenni. A tervezet 
elkészítéséről a jegyző asszonynak, polgármester asszonynak és az egyesületnek kell 
egyeztetnie. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Egyetértek azzal, hogy az ingatlan meghirdetéséhez ennyi 
bőven elég, a többit később is ráér részletezni. 
 
Szalánczi Gábor, Baráti Hagyományőrző Egyesület elnöke: Meglátásom szerint a 
legnagyobb tévedés az ügyben az, hogy az egyesület vételi ajánlatot tett az 
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ingatlanra, jelenleg ez átfordult egy használatba vételről szóló tárgyalásba. 7 millió 
forintos munkát ajánlottunk fel az épület megvásárlásához. Most ott tartunk, hogy 
első évben tegyünk bele mintegy bérleti díjként 7 millió Ft-ot a régi iskolába. Azt 
gondolom, hogy ahhoz, hogy elinduljon egy bérleti szerződésről szóló beszélgetés, 
ahhoz le kell ülni megvitatni a feltételeket. Az egyesületnek is át kell gondolnia, hogy 
egy bérleti szerződés esetén mit kíván vállalni, és hány évre tudja vállalni azt. Első 
körben egy közös beszélgetés keretében kellene dönteni ezekről. Arról, hogy a 
hasznosítási szerződést meg kell-e versenyeztetni, úgy látom, hogy megoszlanak a 
vélemények. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A képviselő-testület többször kifejtette már, 
hogy nem kívánja az önkormányzat vagyonát értékesíteni. Az elhangzott határozati 
javaslat alapján már el lehet indítani az egyeztetést, jegyző asszony a felmerült 
kérdéseknek még utána néz. Miután tisztázódott, hogy kell-e versenyeztetni, azt 
követően lehet ajánlatot adni, illetve a szerződést jogi formába önteni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester szavazásra bocsátja a jegyző által 
megfogalmazott határozati javaslatot: 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

69/2013.(VI.19.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Baráti 
Hagyományőrző Egyesülettel a győrújbaráti 443 hrsz-ú ingatlan 
vonatkozásában hasznosítási szerződést kíván kötni a 2011. évi 
CXCVI. törvény, a Nemzeti vagyonról szóló törvény 11. § (11)-(13) 
bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. Kéri az egyesületet, hogy 
erre vonatkozó jognyilatkozatát tegye meg az Önkormányzat részére. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: 2013. július 30. 

 
5./ Pénzügyi Bizottság tagjának megválasztása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Az Önkormányzatnál kötelező Pénzügyi 
Bizottság létrehozása, Rácz György képviselő nemrégiben lemondott a tagságról, 
javaslom a bizottság tagjának Dr. Márai István képviselő urat. Megkérdezem, hogy 
vállalja-e képviselő úr a tagságot. 
 
Dr. Márai István képviselő: Elfogadom a tagságot. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 



 9 

Polgármester kérdésére a képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 
1 fő tartózkodásával az alábbi határozatot hozza: 
 

70/2013.(VI.19.) Kt határozat 
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

Pénzügyi Bizottság tagjának dr. Márai István képviselőt választja. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester az ülést 19.55 órakor bezárja. 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző 
 

 
 

Rácz György 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Zólyomi Péter 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 


