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JEGYZŐKÖNYV 
 

GYŐRÚJBARÁT KÖZSÉG  
ÖNKORMÁNYZATA 

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 
2013. JÚLIUS 25-ÉN-ÁN TARTOTT 

NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL 
 
 
Készült Győrújbarát Község Önkormányzata képviselő-testületének a Polgármesteri 
Hivatalban 2013. július 25-én 19.00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
 
JELEN VANNAK: jelenléti ív szerint 6 fő képviselő 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 
ülés határozatképes, dr. Bálló Ferenc, dr. Palla Roland, és Pammer Ernő képviselők 
jelezték, hogy nem tudnak az ülésen részt venni. Jegyzőkönyv hitelesítőknek 
javasolja Horváthné Csala Ágnes és Zólyomi Péter képviselőket. Kéri a javaslat 
elfogadását. 
 
A képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja 
Horváthné Csala Ágnes és Zólyomi Péter képviselőket  jegyzőkönyv hitelesítőknek. 
 
Napirendi javaslat: 
1./ A helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 

tisztaságáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

2./ Avar- és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

3./ Közterület-használat rendjéről és a közterület használati díjakról szóló rendelet 
megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
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4./Tájékoztatás az adóbevételek 2013. I. félévi alakulásáról 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

5./ Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

6./ Győrújbarát település településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 
partnerségi egyeztetés szabályai 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

7./ Döntés magyar nemzeti értékek és hungarikumok közé történő felvétel 
lehetőségéről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 
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. 
 

Napirendek előtt 
 

Hengster Zsuzsanna szót kér, polgármester a szót megadja. 
 
Hengster Zsuzsanna: Óvodavezetői álláshelyre adtam be pályázatot, a zárt ülésen 
történő tárgyalás előtt szeretnék néhány gondolattal bemutatkozni a képviselő-
testületnek. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A beérkezett pályázatok mindegyike 
érvénytelen, mivel egyikük sem rendelkezett közoktatásvezetői végzettséggel, 
megkérdezem jegyző asszonyt, hogy jelen esetben van-e lehetőség erre a 
bemutatkozásra. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Néhány hete egyeztettem Hengster Zsuzsannával, akkor is 
tájékoztattam Önt arról, hogy érvénytelen a pályázata. Jelen esetben nincs lehetőség a 
napirendek utáni bemutatkozásra, hiszen zárt ülésen fog dönteni a képviselő-
testület, a határozatról pedig tájékoztatni fogjuk Önt. 
 
Hengster Zsuzsanna: Idő közben megszereztem a végzettséget. Úgy értelmezem, 
hogy a pályázatom érvényes, ennek ellenére dönthet úgy a testület, hogy nem nevez 
ki, azonban mindenképpen szeretném megvárni a zárt ülés döntését. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: Az SZMSZ-ünk értelmében a Képviselő-testület döntött a 
napirendi pontokról, jelenleg ennek a megvitatásával van lehetőség foglalkozni, a 
pályázat érvényességéről jelenleg nem tudunk vitát folytatni. 
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Napirendi pontok tárgyalása: 
 

1./ A helyi környezet védelméről, közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról szóló rendelet megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester felkéri a jegyzőt, hogy a napirendi ponttal 
kapcsolatos tájékoztatást tegye meg. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A 4/2011 önkormányzati rendelet módosításáról van szó, 
amely több jogszabályi változás miatt vált szükségessé. Három rendelet-tervezet 
készült ezek alapján, amelyeket előzetesen véleményeztettem a Kormányhivatallal, a 
szükséges módosítások elvégzése után a jelenlegi tervezetek mindegyike megfelel a 
magasabb rendű jogszabálynak.  
 
Zólyomi Péter képviselő: A rendelettervezettel kapcsolatban lenne néhány 
észrevételem. A 3. § (2) bekezdésében egyszer közszolgáltató, majd szolgáltatás szó 
szerepel, kérem hogy ez kerüljön javításra. A 4. § (3) bekezdésében van egy felesleges 
vessző, ugyanezen bekezdés d.) pontjában ingatlan előtti nyílt árokról beszélünk, 
majd pedig csapadékvíz elvezető árok elnevezést használ a tervezet, ennél is 
egyforma elnevezést lenne szükséges használni. A (6) bekezdésben pedig a fűnyírás 
időpontját meg kellene határozni. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Igen, az időpontról a képviselő-testületnek kell döntenie, 
nem a jegyző határozza azt meg.  
 
Zólyomi Péter képviselő: A 6. §-ban az szerepel, hogy átereszt kell építeni. Javaslom, 
hogy az áteresz méretét határozza meg a Képviselő-testület. A 7. §-ban a közterületen 
elhelyezhető plakátok esetében pedig szükséges lenne meghatározni, hogy az 
engedély nélkül elhelyezett plakátokat ki távolíthatja el. Jogilag beleírható-e ez? 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Véleményem szerint az Önkormányzat távolíthatja el, de 
utána fogok nézni. A fűnyírás idejéről kellene a testületnek döntenie. 
 
Rácz György képviselő: Egy rendelet akkor ér valamit, ha be tudjuk tartatni. Az 
emberek intelligenciáján múlik, hogy tekintettel vannak-e a körülöttük élőkre. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Hétköznap 7-19 óra között javasolnám a 
fűnyírás engedélyezését. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A síkosság-mentesítés címszó alatt úgy került 
megfogalmazásra, hogy folyamatosan gondoskodni kell a síkosság-mentesítésről, 
ami dolgozni járó emberek esetében nem oldható meg, valamint hogy hóesés után 
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azonnal a síkosság-mentesítést el kell végezni, javasolnám, hogy ez a szövegrész 
kerüljön ki, mivel aki dolgozni jár, az nem fogja tudni azonnal elvégezni. 
 
Dr. Márai István képviselő: Szintén a síkosság-mentesítésnél a környezetkímélő 
módszereknél a salakkal nem tudok egyetérteni. 
 
Rácz György képviselő: Elég a környezetkímélő módszer meghatározás, a zárójeles 
részletezés itt maradjon ki. 
 
Török József helyi állampolgár: Nem fűnyírásról szóló rendelet, hanem valamiféle 
zaj rendelet lenne életszerűbb, mivel nem csak a fűnyírás jár zajjal. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A 6. § tartalmazza, Ön nyilván nem láthatta az anyagot, 
hogy nem csak fűnyírásra vonatkozik a rendelet, hanem más, zajjal járó szabadtéri 
munkavégzésre is szintén. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a fenti módosítások beépítésével, a mellékletben szereplő 
szövegezéssel az alábbi rendeletet alkotja meg: 
 

Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének  
13/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi környezet védelméről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a település 
tisztaságáról 

 
2./ Avar- és kerti hulladék égetéséről szóló rendelet megalkotása 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Rácz György képviselő: Nyáron még nem gond a 6 órakor tüzelés, de ősszel már 
nem annyira jó, mert akkor nedves már az avar. 
 
Zólyomi Péter képviselő: A 4. § (8) bekezdésében benne van, hogy csak száraz 
anyagot szabad égetni. 
 
Rácz György képviselő: Korábban is elmondtam már a zala-megyei példát, ahol 
évente kétszer egy hétig engedélyezett a tüzelés, egyébként tűzgyújtási tilalom van. 
Ezt jobbnak tartom. 
 
Dr. Márai István képviselő: Azért nem értek egyet ezzel a megoldással, mert nem 
mindenki ér rá egy-egy meghatározott időben. 
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Zólyomi Péter képviselő: A rendelet 3. § (3) bekezdésének b) és c) pontját össze kéne 
vonni. Valamint a 2. § (2) bekezdésébe beleírnám, hogy azt a hulladékot, ami házilag 
komposztálható, azt tilos meggyújtani.  
 
Id. Kiss Antal, Győrújbarát Díszpolgára: Javaslom belevenni a rendeletbe, hogy a 
hulladék levágását követően a lakosság ne gyűjtse össze, hanem hagyja megszáradni 
a zöld hulladékot, majd száradás után végezze el az égetést, miután a szélirányról is 
meggyőződött. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Hogy mit és hogy szabad égetni, már az 
általános iskolában is tanítják. 
 
Török József helyi állampolgár: Javaslom, hogy a zöldterület tisztántartásával 
foglalkozó cégnél legyen lehetősége a lakosságnak a gallyak ledarálására. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: A Pándzsa utca 1. sz. alatt van erre lehetőség. 
 
Török József helyi állampolgár: Kérem, hogy a lakosság a Baráti Hírmondó 
következő számában kapjon ezzel kapcsolatosan tájékoztatást. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a fenti módosítások beépítésével, a mellékelt szövegezéssel az 
alábbi rendeletet alkotja meg: 

 
Győrújbarát Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete 
Avar és kerti hulladék égetéséről 

 

3./ Közterület-használat rendjéről és a közterület használati díjakról szóló rendelet 
megalkotása 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
dr. Egri Zsanett jegyző: A korábbi rendelet három helyen került módosításra. A 4. § 
(1) bekezdésében kerül meghatározásra, hogy a közterület-használati engedélyt mely 
esetekben kell beszerezni. Szükséges volt ezen kívül részletesen leírni, hogy az 
engedély iránti kérelemnek milyen feltételeknek kell megfelelnie. A 9. § tartalmazza 
a közterület használati díjakra tett javaslatot, melyről a képviselő-testületnek kell 
döntenie.  
 
Zólyomi Péter képviselő: A 4. § (3) b) pontjába javaslom belevenni, hogy nonprofit 
cég esetében. A 9. § (5) bekezdésében az 1. melléklet helyett 2. mellékletet kellene 
írni, mert az 1. melléklet másról szól. A 10. § (7) bekezdés utal a (2) bekezdésben 
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meghatározott jogkövetkezményekre, amely azonban nem szerepel a (2) 
bekezdésben, ezt javítani szükséges. Az árak tekintetében össze kellene vetni a 
tavalyi árakkal. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Ismerteti a korábbi rendeletben szereplő díjakat. 
 
Horváthné Csala Ágnes képviselő: A Civilház 150 m-re van a vásározóktól, akik a 
rendelet alapján sokkal olcsóbban bérelhetnek területet a boltnál, mint a Civilházban. 
Így nehéz megfelelni annak az elvárásnak, hogy a Civilház bevételét növeljük. A 4. § 
h) pontjába szükséges lenne beletenni, hogy „kivéve az Önkormányzat által 
szervezett kiállítás, sport- és kulturális rendezvények”. 
 
Zólyomi Péter képviselő: A díjak emelkedését kicsit soknak találom. 
 
Rácz György képviselő: Régóta nem nyúltunk a rendelethez, régóta nem volt 
áremelés. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Tíz éves díjak ezek, azóta nem történt emelés a 
településen. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül a fenti módosításokkal együtt, a mellékelt szövegezéssel az alábbi 
rendeletet alkotja meg: 

 
Győrújbarát Község Önkormányzat képviselő-testületének  

15/2013.(VIII.01.) önkormányzati rendelete 
a közterület-használatról 

 
4./Tájékoztatás az adóbevételek 2013. I. félévi alakulásáról 

Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A kiküldött tájékoztatót ismerteti a képviselő-testülettel és a 
lakossággal, melynek szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 
 
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület a tájékoztatót tudomásul veszi. 
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5./ Egyes állami és önkormányzati ingatlanok ingyenes tulajdonba adásával 
kapcsolatos döntés 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: Törvényi lehetőség nyílt arra, hogy ingyenesen átvegyen az 
Önkormányzat bizonyos ingatlanokat, mégpedig a külterület 04 hrsz-ú, valamint a 
belterület 2424 hrsz ingatlanokat.  
 
Zólyomi Péter képviselő: A két területtel kapcsolatban felmerülhet-e a későbbiekre 
nézve bármilyen kötelezettsége az Önkormányzatnak? 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Annak idején az Önkormányzat úgy döntött, 
hogy a 2424 hrsz ingatlan a rendezési tervben a későbbiekben útként tud működni. A 
másik egy csatorna szakasz, amit időnként karban kell tartani.  
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

74/2013.(VII.25.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
- dönt a Győrújbarát, külterület 04 hrsz kivett csatorna, 
- Győrújbarát, belterület 2424 hrsz, Kossuth u. 54. kivett 
beépítetlen terület 
államtól történő ingyenes átvételéről. 
Felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges dokumentumokat küldje meg a 
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt részére. 
Felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester, dr. Egri Zsanett jegyző 
Határidő: 2013. augusztus 15. 

 
6./ Győrújbarát település településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés szabályai 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 
 

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

 
Juhászné Árpási Irma polgármester felkéri a rendezési tervet készítő cég 
képviselőjét, hogy adjon tájékoztatást a napirendi ponttal kapcsolatosan. 
 
Németh Gyula, Talent-Plan Kft: A múlt év decemberében megjelent jogszabály teszi 
szükségessé ezen szerződés megkötését, a megküldött határozati javaslat már több 
településen elfogadott formula. Ez arról szól, hogy a nyilvánosságra hozási  
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szabályok, melyek eddig is éltek, kiegészítésre kerülnek annyiban, hogy mely 
szervezetek, milyen tervezési fázisban, milyen módon kerülnek tájékoztatásra. A 
beérkezett vélemények archiválását, dokumentálását szabályozza. 
 
Zólyomi Péter települési képviselő: Határidőket nem kell beleírni? 
 
Németh Gyula, Talent-Plan Kft: Ahol a jogszabály ezt előírja, ott a határidő 
belekerült. Benne van az anyagban az is, hogy szinkronban történik a települési 
rendezési tervi véleményezési eljárásokkal.  
 
Zólyomi Péter képviselő: A szöveg legvégén január 1. dátum szerepel, javaslom 
2013. augusztus 1-re módosítani a hatályba lépést. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 
 

75/2013.(VII.25.) Kt határozat 
 Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 
stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 
településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) 
Korm.rendelet 29.§-a alapján Győrújbarát település 
településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 
egyeztetés szabályait a mellékletben található részletezéssel 
elfogadja. 

 
7./ Döntés magyar nemzeti értékek és hungarikumok közé történő felvétel 

lehetőségéről 
Előadó: Juhászné Árpási Irma polgármester 

 

Az előterjesztés anyaga a meghívóval együtt írásban megküldésre került a 
képviselők részére. 
 
Dr. Egri Zsanett jegyző: A Magyar nemzeti Értékek és a hungarikumok 
gondozásáról szóló 114/2013.(IV.16.) Korm.rendelet alapján a települési 
önkormányzatoknak döntést kell hoznia arról, hogy kívánnak-e élni a települési, 
tájegységi értéktár létrehozásának lehetőségével. Amennyiben élni kíván az 
Önkormányzat ezen lehetőséggel, úgy – tekintettel arra, hogy ezeknek az 
összegyűjtése egy hosszabb folyamat – folyamatos határidő kerülne meghatározásra. 
 
Juhászné Árpási Irma polgármester: Javaslom, hogy a képviselő-testület döntsön a 
települési, tájegységi értéktár létrehozásáról és ehhez bizottság felállításáról. 
 
Zólyomi Péter képviselő: Tudni lehet-e, hogy a listán szereplőknek ez milyen 
előnyökkel járna?  
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Horváthné Csala Ágnes képviselő: A hungarikumok ügyét a Nemzeti Művelődési 
Intézet koordinálja, köztük a Győr-Moson-Sopron megyei is, ők fogják mindezt 
összegyűjteni. Ígéret van arra, hogy ezeknek fenntartására, ápolására pályázatot 
fognak kiírni. 
 
Több kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 
Polgármester kérdésére a képviselő-testület egyhangúlag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozza: 

 
76/2013.(VII.25.) Kt határozat 
Győrújbarát Község Önkormányzatának Képviselő-testülete dönt a 
települési tájegységi értéktár létrehozásáról és a bizottság 
felállításáról. 
Felelős: Juhászné Árpási Irma polgármester 
Határidő: folyamatos 
Végleges határidő: 2014. június 30. 

 

 

Napirendek után:  
 
Rácz György képviselő: A csángó gyerekek nyári táboroztatására a képviselői 
keretemből 50.000 Ft-ot ajánlok fel. 
 

Több kérdés, hozzászólás nem lévén polgármester a nyilvános ülést 20 óra 05 
perckor bezárja. A képviselő-testület zárt ülésen folytatja a munkát. 
 
 

K.m.f. 
 
 

 
Juhászné Árpási Irma 

polgármester 

 
dr. Egri Zsanett 

jegyző  
 

 
 

Horváthné Csala Ágnes 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 
 

Zólyomi Péter 
jegyzőkönyv-hitelesítő 

 

 
 


