GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
12/2006. (IX.21.)
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2006.
szeptember 21-én tartott ülésén.
Jelen vannak: Balogh József polgármester,
Eredics Imre alpolgármester,
Dr. Kun András alpolgármester,
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester,
Dr. Schmidt Péter alpolgármester,
Dr. Andréka Bertalan, Antal Imre, Balogh Imre, Baralovics Ernő, Bári Olga, Bárány
István, Bécsi Zoltán, Czifrik Mihályné, Dr. Dézsi Csaba András, Eredics Gergely,
Ferenczy Lajos, Gangl András, Gergely Zoltán, Graffelner Kálmán, Hegyi Zoltán,
Horváth László, Kadler Zsuzsanna, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Németh Árpád,
Németh Zoltán, Pádár László, Sághy Zsolt, dr. Schreiner László, Szabó Jenő, Szeles
Szabolcs, Szemes János és Wernerné Csordás Éva képviselők.
Várható késését jelezte: Füke Géza, Horváth Ákos, Szemes János képviselő
Az ülésen nem jelent meg: Horváth Ákos, Dr. Somogyi Tivadar képviselők.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Kovács Lajos jegyző,
Dr. Horváth Klára aljegyző,
Vinglerné Baranyai Gyöngyi, az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője,
Kocsis Márta, az Önkormányzati és Szervezési Iroda helyettes vezetője,
Nagy Csaba ifjúsági- és sportreferens,
Zadravecz Margit, a Pénzügyi Iroda vezetője,
Kolonics Erzsébet, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője,
Dr. Szabóné Dr. Pimpedli Tímea, a Közbeszerzési Iroda vezetője,
Iklódi Emilné, az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Papp András, az Oktatási Iroda vezetője,
Tóth Nándorné, a Kulturális Iroda vezetője,
Szekeres György, a Környezetvédelmi Iroda vezetője,
Wajzer Gábor, a Lakásügyi Iroda vezetője,
Szabóné Vörös Ágnes, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda helyettes vezetője,
Mező Tímea, az Adóiroda helyettes vezetője,
Nagyné Dr. László Edit, a Közigazgatási Iroda vezetője,
Szabó István könyvvizsgáló,
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Székely Győző, az Építéshatósági Iroda vezetője,
Helyes Péter, a Beruházási és városüzemeltetési főmérnökség csoportvezetője,
Kozmon Kinga, a Főépítészi Iroda helyettes vezetője,
H. Szováti Miklós, a Győri Hőszolgálató Kft. ügyvezető igazgatója,
Kovács Barnabás, a KOMSZOL Kft. ügyvezető igazgatója,
Csomortány András, az ÉGÁZ Rt. kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatója,
Szigeti Lászlóné, az Autista Otthon Alapítvány elnöke,
a sajtó munkatársai, valamint
mintegy 5 érdeklődő állampolgár.
****
Balogh József polgármester: Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása
érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.
Megállapítja, hogy az ülésen 26 képviselő - a megválasztott képviselők több mint fele jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.
Az ülés tervezett napirendjét a meghívó tartalmazza.
Az ülés előtt került kiosztásra az „Előzetes kötelezettségvállalás az iparosított
technológiával

épült

lakóépületek

energiatakarékos

felújításának

támogatására kiírt pályázat önkormányzati részének biztosítására” című
előterjesztés.
Szintén az ülésen kerül kiosztásra az „Esély Győri Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Közhasznú Társaság alapító okiratának kiegészítése” című
előterjesztés,

továbbá

a

„Javaslat

pótelőirányzat

biztosítására”

című

előterjesztés, mely a Hegyalja úti rendelő felújítása céljából pótelőirányzat
biztosítására tesz javaslatot.
Kiosztásra került továbbá a „2007. évi Kajak-kenu Maraton Világbajnokság
megrendezésével kapcsolatos előkészítési feladatok” című előterjesztés,
melyeket a zárt ülést megelőzően, folytatólagos sorszámozással javasol a napirendre
felvenni.
Javasolja továbbá a napirendbe felvenni, - szintén a zárt ülést megelőzően - szóbeli
előterjesztésként a polgármester kiküldetéséről szóló javaslatot.
Jelzi továbbá, hogy a III/34. számmal jelzett „Javaslat önkormányzati hatósági
ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálása” című
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napirendi pont anyagához kiegészítésként kiosztásra került további hat javaslat,
melyeket a napirend tárgyalása során kér figyelembe venni.
Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal, azok sorrendjével kapcsolatos észrevétele,
vagy más javaslata van, jelezze!
Megállapítja, hogy a létszám 30 főre emelkedett.
Kéri, hogy aki a javasolt napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért,
szavazzon!
Megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendet 30 igenlő, egyhangú szavazattal
elfogadta.

NAPIREND:
I. FŐ NAPIRENDEK:
1.

Az ügyfél kiszolgálás minőségének javítása érdekében a közelmúltban
végrehajtott és a folyamatban lévő gázszolgáltatási fejlesztések ismertetése
Előadó:ÉGÁZ Rt., Csomortány András kereskedelmi és ügyfélszolgálati
igazgató

2.

Javaslat a Távhőszolgáltatásról szóló új önkormányzati rendelet
megalkotására
Előadó:Eredics Imre alpolgármester

3.

Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési rendeletének
előirányzatok közötti változása miatti módosítására, továbbá tájékoztató a
2006. évi költségvetés I. féléves végrehajtásáról
Előadó:Balogh József polgármester

4.

Munkaterv a Győr város stratégiai zajtérképének és intézkedési tervének
elkészítésére, és javaslat az EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég
Finanszírozási Mechanizmuson történő részvételre
Előadó:Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester

5.

Javaslat Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek
kialakításáról szóló rendelet módosítására, továbbá a háziorvosi szolgálatok
működésének áttekintése
Előadó:Dr. Dézsi Csaba András egészségügyi tanácsnok

6.

Javaslat az Idősügyi Tanács összetételére, feladataira és működési rendjére
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar, a Szociális Bizottság elnöke

7.

Javaslat a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
önkormányzati rendelet felülvizsgálatára
Előadó:Dr. Schreiner László, a Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság elnöke

8.

Koncepció a közoktatási intézmények bármely ok miatt leköszönő, címzetes
igazgatói címmel rendelkező intézményvezetőinek adható pedagógus
szaktanácsadó cím kitüntetés alapításáról
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Előadó:Wernerné Csordás Éva, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
9.

A Győri Építési Szabályzat korrigálása
Előadó:Révi Zsolt, városi főépítész

II. ÍRÁSBAN BENYÚJTOTT KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
III. DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK:
1.

Javaslat az iparűzési adó meghatározott részének célirányos felhasználására
Előadó:Balogh József polgármester

2.

Javaslat a 2006. évi költségvetésben oktatási intézmények állagmegóvására
biztosított előirányzatok módosítására
Előadó:Balogh József polgármester

3.

Tájékoztató a 2006. július, augusztus hónapokban az intézmények által saját
hatáskörben, továbbá a polgármesteri hivatalban végrehajtott előirányzatmódosításokról
Előadó:Balogh József polgármester

4.

Javaslat a Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda alapító okiratának
módosítására
Előadó:Balogh József polgármester

5.

Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó:Balogh József polgármester

6.

Javaslat a Széchenyi István Egyetem és az Önkormányzat közötti közoktatási
megállapodás megkötésére
Előadó:Balogh József polgármester

7.

Petz Lajos Egészségügyi Szakközépiskola és Kollégium technikai kezelésbe és
üzemeltetésbe adása
Előadó:Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke

8.

Javaslat Győr-Vámosszabadi határán közigazgatási határ módosítására
Előadó:Balogh József polgármester

9.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata és az Esély Győri Rehabilitációs
Foglalkoztatási Kht. között kötendő közhasznú szerződés
Előadó:Balogh József polgármester

10.

Dr. Petz Lajos halálának 75. évfordulóján emlékérem készíttetése
Előadó:Balogh József polgármester

11.

Javaslat közérdekű kötelezettség-vállalásból befolyt összegből történő
felhasználásra
Előadó:Balogh József polgármester

12.

Tájékoztató a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi
munkájában való részvételről
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Előadó:Balogh József polgármester
13.

Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi
munkájában való részvételről
Előadó:Balogh József polgármester

14.

A Nyugat-dunántúl brüsszeli képviselete működésének 2008. december 31-ig
történő meghosszabbításáról
Előadó:Balogh József polgármester

15.

A RÁBA Járműipari Holding Rt. tulajdonában álló 6394/1 hrsz-ú ingatlan
résztulajdonának megvásárlása az ORIGO Arrabona projekt megvalósítása
érdekében
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

16.

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának fenntartásában működő
nevelési, oktatási intézmények 2006-2007. tanévben induló csoport-,
osztálylétszámaira
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

17.

A 2006/2007-es tanév közalkalmazotti létszám változásáról a közoktatási
intézményekben tárgyú 217/2006. (VII.6.) Kgy. sz. határozat módosítása
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

18.

Javaslat a Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola
takarítási feladatainak, valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola portai
szolgálatának vállalkozásba adására
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

19.

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Ifjúsági Cselekvési Tervére
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester
A Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány alapító okiratának módosítása
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

20.
21.

Javaslat alapító okiratok és bentlakásos intézményi férőhelyek módosítására
Előadó:Dr. Schmidt Péter alpolgármester

22.

Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Schmidt Péter alpolgármester

23.

Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére
Előadó:Dr. Schmidt Péter alpolgármester

24.

Javaslat a győri 12215 és a győri 7158/5/A/18 hrsz-ú ingatlanok cseréjére
Előadó:Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke

25.

A Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelésébe tartozó ingatlanok
önkormányzati tulajdonba adása
Előadó:Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke

26.

Javaslat a felzárkóztató oktatási forma bevezetésére az Eötvös József Általános
Iskolában
Előadó:Wernerné Csordás Éva, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke
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27.

Javaslat az Autista Otthon Alapítvány támogatására
Előadó:Graffelner Kálmán, a Pénzügyi Bizottság elnöke

28.

Javaslat a Szentivániak Szentivánért Alapítvány támogatására
Előadó:Graffelner Kálmán, a Pénzügyi Bizottság elnöke

29.

Javaslat a Győr, Batthyány tér 26. sz. alatti társasház felújításához városképi
támogatás kifizetésének jóváhagyására
Előadó:Horváth László, a Településrendezési Bizottság elnöke

30.

Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok döntési
hatáskörben hozott határozatairól

31.

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott
döntésekről

32.

Tájékoztató a polgármester rendelkezésére álló keret felhasználásáról
Előadó:Balogh József polgármester

33.

Előzetes kötelezettségvállalás az „iparosított technológiával épült lakóépületek
energiatakarékos felújításának támogatására” kiírt LKFT 2006-LA-2 pályázat
önkormányzati részének biztosítására
Előadó: Balogh József polgármester

34.

Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Közhasznú Társaság Alapító
Okiratának Kiegészítése
Előadó: Hegyei Zoltán Tulajdonosi Bizottság elnöke

35.

Javaslat pótelőirányzat biztosítására
Előadó: Balogh József polgármester

36.

A 2007. évi Kajak-Kenu Maraton Világbajnokság megrendezésével kapcsolatos
előkészítési feladatok

37.

Hozzájárulás Balogh József polgármester külföldi útjához
(szóbeli előterjesztés)

38.

Javaslat további szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok választására
Előadó:Dr. Kovács Lajos jegyző

39.

Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni
fellebbezések elbírálására
Előadó:Dr. Schreiner László, a Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság elnöke
***
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I/1. NAPIRENDI PONT:
AZ ÜGYFÉL KISZOLGÁLÁS MINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA ÉRDEKÉBEN A
KÖZELMÚLTBAN VÉGREHAJTOTT ÉS A FOLYAMATBAN LÉVŐ
GÁZSZOLGÁLTATÁSI FEJLESZTÉSEK ISMERTETÉSE
Csomortány András az ÉGÁZ Rt. kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatója:
Három dolgot szeretne kiemelni a tájékoztatóból: 2005. októberében létrehoztak egy
központosított ügyfélszolgálati irodát, amely lehetőséget biztosít arra, hogy az
ügyfelek telefonon, sorban állás nélkül intézhessék a földgázszolgáltatással
kapcsolatos ügyeiket. A társaság bevezetett egy új, korszerűbb számlázási rendszert,
mellyel az ügyfeleket gyorsabban és rugalmasabban tudják kiszolgálni a jövőben. A
másik dolog, amit szeretne kiemelni, hogy 2007-ben csökkentik az évi gázóraleolvasások számát, így erre csak egy alkalommal kerülne sor és év közben többféle
számlázási mód közül választhatnának az ügyfelek. Az egyik a kiegyenlített számlázási
mód, amely egy fix átalánydíjas számla. Tizenegy hónapon keresztül az ügyféllel
kötött megállapodás alapján kell fizetni, az utolsó hónapban a gázóra leolvasással
lehet elszámolni az esetleges különbözetet. A másik egy profil alapú számlázás, amely
keretében előre meghatározzák az ügyfél havi fogyasztását, illetve az éves
mennyiséget, ez a téli fogyasztás alapján történik. Ez esetben is az utolsó hónapban a
gázóra-leolvasással történik az esetleges különbözet kiegyenlítése. A harmadik
lehetőség a havi diktálás lehetősége. Az ügyfél havonta díjmentesen levelezőlapon,
vagy a telefonos ügyfélszolgálaton bemondja a mérőóra állást, s ez alapján kerül sor a
számlázásra. Itt is érvényes az, hogy az év utolsó hónapjában gázóra-leolvasással kell
rendezni a különbözetet.
Bárány István képviselő: Kérdése az, mi az oka annak, hogy a Bácsai úton, a Szent
Györgyi Albert Iskolától a Galántai útig még mindig tart a gázműrekonstrukció és
ezzel együtt a félpályás útlezárás is? Szeptemberben megkezdődött az iskola és
megnövekedett a forgalom. Szeretné megtudni, hogy mikor szabadul fel a kérdéses
útszakasz?
Bári Olga képviselő: Szeretné jelezni, hogy a Szigethy Attila út 66. szám előtt ismét
gázszivárgást észleltek. Nem ez az első eset, ezen a részen sokszor végeztek feltárást.
Javasolja, hogy vizsgálják át ezt az útszakaszt.
Dr Kun András alpolgármester: Lakossági fórumokon, lakótelepi környezetben
rendszeresen felvetődik az a probléma, hogy a megváltozott életszokások miatt
hétvégén nagyobb a gázfogyasztás. Az tapasztalható, hogy a gáznyomás és a hőérték
alacsony. Kérdése az, hogy miként lehetne orvosolni ezt a problémát?
Sághy Zsolt képviselő: Győrszentiván településrészen többször kifogásolták, hogy
emelt nyomáson számolják el a gázfogyasztást. Ezt túlzásnak és diszkriminációnak
tartja. Szeretné, ha ez a jövőben megváltozna. Ezen problémát már többször
felvetették írásban és szóban is, de érdemi választ még nem kaptak.
Balogh József polgármester: Többen panaszolják, hogy az adminisztrációs
problémákból adódó reklamációk, korrekciós lehetőségek lassúak, körülményesek és
nehezen intézhetőek. Konkrét esetként említi, ha az ügyfél hőszigetelési munkát
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végzett a házon, vagy hosszabb ideig nem tartózkodik otthon, így drasztikusan
visszaesik a gázfogyasztása, akkor is a magas összegű átalányt kell kifizetnie és
közben felszólítást is kap arról, hogy azonnal fizessen, mert kikapcsolják a gázóráját.
Sajnos ennek a tisztázására legalább három hónap szükséges. Ezt nem tartja helyes
megoldásnak.
Bécsi Zoltán képviselő: Csatlakozik Bárány István képviselőtársa felvetéséhez,
miszerint a város több pontján is gázműrekonstrukció miatt bontják fel az utakat. A
rekonstrukciós munkákat hamar elvégzik, ennek ellenére napokig, néha hetekig nem
állítják helyre az útburkolatot. Kérése az, hogy ezt az időt rövidítsék le.
Csomortány András, az ÉGÁZ Rt. kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatója:
Hálózatfejlesztési kérdésekre sajnos nem tud válaszolni, mivel ő kereskedelmi és
ügyfélszolgálati igazgató, de továbbítja az illetékesnek a felvetődött kérdéseket. Dr.
Kun András alpolgármester úr kérdésére elmondja, hogy a nyomás-, illetve
hőértékkel kapcsolatos problémák nem újkeletűek. Nagyon szigorú elszámolási és
minőségbiztosítási rendszer működik a gázszolgáltatás színvonalas biztosítása
érdekében. Különösen Észak-Dunántúlon stabil a gáz fűtőértéke és a minősége. A
megengedett plusz, mínusz 5%-os ingadozás természetesen itt is tapasztalható a
fűtőértékben. A szabvány 10 %-os toleranciasávot enged, de messze ez alatt van a
hőértékingadozás Győrben. A minőségi adatok dokumentálásra kerülnek, amelyet az
Energia Hivatal, illetve a Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség rendszeresen ellenőriz.
Javasolja, hogy akinek ilyen jellegű problémája akad azt jelezze a társaságnál és ki
fogják vizsgálni. Végső esetben helyszíni szemlét is tarthatnak, amelynek keretében
mintát vesznek és független szakértő megvizsgálja a gáz fűtőértékét. Ennek hátránya
az, hogy ha a fogyasztónak nem jogos a panasza a költségeket neki kell állnia, ami
nem kevés pénz, többek között a laboratóriumi vizsgálat miatt. Az ügyfeleknek arra is
ügyelniük kell, hogy 5 évente vizsgáltassák át a gázkészülékeiket, mert sok esetben ez
a probléma. A nyomásingadozással kapcsolatban elmondja, hogy a nagyon hideg
napokon előfordulhat, de általában ezek az értékek is megfelelnek a szabványban
rögzítetteknek.
Győrszentiván településen felmerült problémával kapcsolatban elmondja, hogy meg
kell vizsgálni mit jelent az emelt nyomású rendszer. Jogszabálynak megfelelően kell
alkalmazniuk egy nyomáskorrekciós tényezőt, melyet az Energia Hivatal ír elő.
Az ügyintézés nehézségére vonatkozólag elmondja, hogy 750.000 fogyasztót
szolgálnak ki. Győrben egy ügyfélszolgálati iroda működik, de az elegendő létszámmal
rendelkezik, hogy kulturáltan és eredményesen szolgálják ki az ügyfeleket.
Balogh József polgármester: Köszöni a tájékoztatót, úgy gondolja, hogy az általános
válaszok elfogadhatóak. Kéri az igazgató urat, hogy a panaszokat vizsgálják ki és
tegyék meg a megfelelő intézkedéseket.
Csomortány András, az ÉGÁZ Rt. kereskedelmi és ügyfélszolgálati igazgatója:
Köszöni az észrevételeket és továbbítja az illetékeseknek.
Balogh József polgármester: további kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot, amely így hangzana: Győr Megyei Jogú Város
Közgyűlése az ÉGÁZ Rt.-nek az ügyfél kiszolgálás minőségének javítása érdekében a
közelmúltban végrehajtott és a folyamatban lévő gázszolgáltatási fejlesztésekkel
kapcsolatos tájékoztatót elfogadja.
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Kéri az ÉGÁZ Rt. illetékes vezetőit, hogy az ülésen elhangzott kérdéseket,
véleményeket vizsgálják meg, és álláspontjukról írásbeli tájékoztatást kér.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 29 igenlő, 1 tartózkodó
szavazattal elfogadta a kiegészített határozati javaslatot.
258/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az ÉGÁZ Rt.-nek az ügyfél kiszolgálás
minőségének javítása érdekében a közelmúltban végrehajtott és a
folyamatban lévő gázszolgáltatási fejlesztésekkel kapcsolatos tájékoztatót
elfogadja.
Kéri az ÉGÁZ Rt. illetékes vezetőit, hogy az ülésen elhangzott kérdéseket,
véleményeket vizsgálják meg, és álláspontjukról írásbeli tájékoztatást kér.
Felelős: jegyző (kérdések, vélemények megküldéséért)
Határidő: 2006. október 1.
***
I/2. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A TÁVHŐSZOLGÁLTATÁSRÓL SZÓLÓ ÚJ ÖNKORMÁNYZATI
RENDELET MEGALKOTÁSÁRA
H. Szováti Miklós, a GYŐRHŐ Kft. ügyvezető igazgatója: A képviselő testületnek
megköszöni az elmúlt 4 év közös munkáját.
Balogh József polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja az új,
egységes szerkezetbe foglalt rendeletet.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 29 igenlő, 0 nem, 1
tartózkodó szavazattal elfogadta a távhőszolgáltatásról szóló rendeletet.
26/2006. (IX.25.) Ök.
RENDELET
(A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolva található.)
***
I/3. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI VÁLTOZÁSA MIATTI
MÓDOSÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ TÁJÉKOZTATÓ A 2006. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉS I. FÉLÉVES VÉGREHAJTÁSÁRÓL

9

Balogh József polgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy adminisztratív okok
miatt lemaradt az előterjesztésből a határozati javaslat 1. pontja, - ez által a határozati
javaslat nyolc pontból tevődik össze - mely a következőképpen szól:
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a város 2006. I. féléves
gazdálkodásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt elfogadta. A határozati javaslat
többi pontjának számozása értelemszerűen eggyel növekszik.
Tartalmi kiegészítésként a következő indítványt teszi: A határozati javaslat 2.
pontjában szereplő 5 millió forintos hozzájárulás összegét – mely a kórház I.
Belgyógyászati Gasztroenterológiai osztályának felújítását szolgálja – előterjesztőként
8 millió forintra módosítja.
A határozati javaslat 5. pontjában szereplő 1 millió forintos előirányzatot – mely a
Városi Rendőrkapitányság bűnmegelőzési célú jelenlétét szolgálja közterületeken – 2
millió forintra módosítja.
Elmondja továbbá, hogy a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház bázisán működő
Szívcentrumot a nehéz anyagi körülmények miatt kívánja támogatni.
Felhívja a figyelmet, hogy a város pályázatokon nyert, így az I. félév folyamán a város
költségvetése 39.469.267.000.Ft. Bejelenti, hogy a város adóság állománya
3.500.000.000,-Ft. Bejelenti továbbá, hogy 7.100.000.000,-Ft hitelkeret áll a város
rendelkezésére. Elmondja továbbá, hogy két jelentős hitelszámla – egy
450.000.000,-Ft és egy 1.500.000.000,-Ft-os hitelszámla - úgy kerül kifizetésre,
hogy a rendelkezésre álló hitelkeretet nem fogja érinteni. Kijelenti, hogy a város
pénzügyi helyzete stabil, s nem szükséges felhasználnia hitelkeretet. Megfelelő
pénzügyi kondíciókkal kerül átadásra az újonnan megválasztott képviselő testületnek
a város pénzügyi gazdálkodása.
Kalmár Ákos képviselő: Kissé aggasztónak tartják, hogy az iparűzési adó a
7.100.000.000,-Ft-hoz képest alig 2.500.000.000,-Ft, azaz 35%-on teljesült az I.
félévben, bár tisztában vannak azzal, hogy év végén a helyzet javulhat. További
észrevételként elmondja, hogy a kiadások között az „Intézmény felújítások,
karbantartások, tárgyi eszköz beszerzések” című 901.000.000,-Ft-os módosított
előirányzat mindössze 26.000.000-Ft, azaz 3%-on teljesült az I. félévben. Nagy
mérvű a lemaradás annak ellenére, hogy a II. félévben felhasználásra kerül a
fennmaradó összeg. Sok intézmény felújításra szorul, ezért nem lenne célszerű, ha ezt
a pénzt nem költenék el.
Dr. Kun András alpolgármester: Elmondja, hogy az intézmények felújítására
általában nyáron kerül sor, az I. féléves költségvetés pedig a június 30-i állapotot
mutatja. A felújítások pénzügyi elszámolása folyamatban van.
Bárány István képviselő: Örömmel látja, hogy az út-, híd korszerűsítéseknél az
útfelújítások kaptak nagyobb prioritást. Azonban a lakóutcák zöme még mindig
felújításra szorul. Megjegyzi, hogy a járdák rendbetétele is esedékessé vált. Kéri, hogy
az év hátralévő részében a legjobban rászoruló lakóutcák és járdák kerüljenek
felújításra! Az ingatlan- és telekértékesítésekkel kapcsolatban elmondja, hogy Bácsa
területén magasnak bizonyult a szakiroda által javasolt eladási érték. Véleménye
szerint alacsonyabb összegért elkeltek volna a liciten meghirdetett telkek. Javasolja,
hogy ezen csökkentsenek, vagy tartsa meg az Önkormányzat tartaléktelekként, de
akkor gondoskodjon annak rendbetételéről.
Megjegyzi továbbá, hogy pozitív eredménye lett a Fehérvári úti csomópont
megépítésének, a forgalom felgyorsult.
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Eredics Imre alpolgármester: Megerősíti, hogy nincs szükség a hitel
felhasználására, mivel a tervezett bevételekből a kiadások kiegyenlíthetők. Bárány
István felvetésére elmondja, hogy a lakóutcák felújítása az év végén, illetve év elején
valósul meg, a főforgalmú és a gyűjtőutak felújításából, illetve a kátyúzásra szánt pénz
maradványából.
A közlekedéssel kapcsolatban megjegyzi, hogy a mért adatok alapján valóban gyorsult
a forgalom, növekedett a közlekedési átlagsebesség az új csomópontoknak
köszönhetően.
Balogh József polgármester: további kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra
bocsátja a 2006. évi költségvetési rendelet módosításait.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal a 2006. évi költségvetési rendelet módosításait elfogadta.
27/2006. (IX.25.) ÖK.

RENDELETE
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2006. (II.24.) ÖK.
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. LXV. törvény 91.§ (1) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ alapján az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről
szóló rendelet (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:
1.§
A R. 3.§ (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Közgyűlés a város 2006. évi költségvetésének
kiadási főösszegét 39.469.267 e Ft-ban
(A R/1.a-b.sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3.b. sz. melléklet(ek)
ben lévő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben)
összegben állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a város 2006. évi költségvetésének
bevételi főösszegét 39.469.267 e Ft-ban
(A R/1.a-b.sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3.b. sz. melléklet(ek)
ben lévő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti részletezésben)
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összegben állapítja meg.
2.§
A Rendelet
a./ R/1. a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.a. sz. melléklete,
b./ R/1.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/1.b. sz. melléklete,
c./ R/2. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/2. sz. melléklete,
d./ R/3.a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3.a. sz. melléklete,
e./ R3.b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3. b. sz. melléklete,
f./ R/4. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/4. sz. melléklete,
g./R/7. a-d. sz. mellékletei helyébe jelen rendelet R/7. a-d. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit értelemszerűen a
2006. I. félévi költségvetési beszámoló összeállításánál alkalmazni kell.
***
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot az 1-8.
pontig.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
259/2006. (IX.21.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a város 2006. évi költségvetésének
I. féléves végrehajtásáról szóló beszámolót.
2./ A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy az állami költségvetéssel kapcsolatos 2006.
július 31-i korrekciók (állami támogatásról történő lemondás jövedelemmérsékléssel
összefüggésben, támogatás igénylés/lemondás normatív mutatók változása miatt)
előirányzat-fedezetét 50.000 -eFt-ot az általános tartalék terhére biztosítsa;
Határidő:
költségvetési rendeleten történő átvezetésre: azonnal
Felelős:
polgármester
3./ A Petz A. Megyei oktató Kórház I. Belgyógyászat Gasztroentológiai Osztály kérését
támogatva az osztály felújításához 8 millió Ft-tal járul hozzá, a „318057 Az
intézményhálózatban év közben bekövetkezett szerkezet változásra” című kiadási
előirányzat terhére;
Határidő:
előirányzat költségvetési rendeletben történő elkülönítésre: azonnal;
érintett értesítésére: 2006. szeptember 28.
Felelős:
polgármester
4./ A Petz A. Megyei Oktató Kórház bázisán működő Szívcentrum kérését támogatva,
annak folyamatos és színvonalas működéséhez a Szívkatéterezés Győr Alapítványon
keresztül (9024 Győr, Majorok u. 4.) 5 millió Ft-tal járul hozzá a 31857 Az intézmény
hálózatban év közben bekövetkezett szerkezeti vált.-ra” c. kiadási előirányzat terhére;
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5./ A Városi Tűzoltóság 35 tonnás FAUN daru támasztó szerkezet javítási költségeihez
a várható javítási költség 50 %-ával, azaz 9 millió Ft-tal járul hozzá a „318057 Az
intézmény hálózatban év közben bekövetkezett szerk. vált.-ra” c. kiadási jogcím
terhére.
Határidő:
előirányzat költségvetési rendeletben történő elkülönítésére: azonnal;
érintett értesítésére: 2006. szeptember 28.
Felelős:
polgármester
6./ Annak érdekében, hogy a bűnmegelőzési célú jelenlét a város minél több
közterületén az év hátralévő részében fokozottan valósulhasson meg, a Városi
Rendőrkapitányság részére 2 millió Ft-ot bocsát rendelkezésre, a 31857 Az intézmény
hálózatban év közben bekövetkezett szerk. vált.-ra” c. kiadási előirányzat terhére.
7./ Hozzájárul a 2006. évi költségvetés összeállításakor a „308207 Közérdekű
kötelezettségvállalás, bevétel – városfejlesztés, tervezések” jogcímen számba vett 8
millió Ft-nak a 308203 Utakkal kapcsolatos közérdekű kötelezettségvállalás”
jogcímre történő, a számviteli előírásoknak megfelelő átcsoportosításához;
Határidő:
költségvetési rendeletben történő átvezetésre: azonnal
Felelős:
polgármester
8./ Hozzájárul a Török István úti bölcsőde átalakításával, ott Fogyatékos Centrum
kialakításával összefüggésben a költségvetésben tervezett 45 millió Ft Egyesített
Szociális Intézményhez történő lebontásával azzal, hogy az előirányzat
igénybevételére csak tényleges szükségletnek megfelelő ütemben és összegben
kerülhet sor.
Határidő:
előirányzat költségvetési rendeletben történő elkülönítésre: azonnal;
érintett értesítésére: 2006. szeptember 28.
Felelős:
polgármester
***
I/4. NAPIRENDI PONT
MUNKATERV A „GYŐR VÁROS STRATÉGIAI ZAJTÉRKÉPÉNEK ÉS
INTÉZKEDÉSI TERVÉNEK” ELKÉSZÍTÉSÉRE, ÉS JAVASLAT AZ EGT
FINANSZÍROZÁSI MECHANIZMUS ÉS A NORVÉG FINANSZÍROZÁSI
MECHANIZMUSON TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTELRE
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: Európai Uniós előírás, hogy 2012-ig
el kell készíteni Győr stratégiai zajtérképét. Ez nagyon sok pénzbe kerül, melynek
finanszírozását az un. Norvég Alapból kívánják megvalósítani. Ennek a bírálata
körülbelül egy év. Kihangsúlyozza, hogy most csak az önrészt kell igazolni. A város
költségvetését a következő év utolsó negyedévében fogja terhelni tényleges kifizetést.
Bécsi Zoltán képviselő: A Stratégiai Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és
üdvözli, hogy az országban előkelő helyen szerepel a város ebben a tervben. Egy
tényezőre hívja fel a figyelmet, ami az idő. Egy nap 24 órájában a zaj máshogy változik
bizonyos városterületeken, s a területi változásokra – például új iparterület - is
figyelemmel kell lenni.
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Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: Bécsi Zoltán felvetésére elmondja,
hogy Sopron város már rendelkezik zajtérképpel és látták a prezentációt. A program
lehetőséget ad az aktuálizálásra. Véleménye szerint is fontos a frissítés. A pályázat
meg is követeli ezt.
Balogh József polgármester: kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslat 1-2. pontját.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre változott – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
260/2006. (IX.21.) Kgy. sz.

HATÁROZAT

1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Győr város stratégiai zajtérképének és
intézkedési tervének elkészítéséről szóló munkatervet elfogadja;
2. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Polgármesteri Hivatal az
EGT Finanszírozási Mechanizmus és a Norvég Finanszírozási Mechanizmus pályázati
kiíráson részt vegyen, s „Győr városa stratégiai zajtérképének elkészítése a
49/2002/EK irányelv szerint” címmel pályázatot nyújtson be.
A Közgyűlés hozzájárul ahhoz, hogy a projekt éveiben az éves költségvetésből az
önrész illetve a megelőlegezéshez szükséges összeg elkülönítésre kerüljön.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
***
I/5. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT GYŐR VÁROS TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI
SZOLGÁLATOK KÖRZETEINEK KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRA, TOVÁBBÁ A HÁZIORVOSI SZOLGÁLATOK
MŰKÖDÉSÉNEK ÁTTEKINTÉSE
Balogh József polgármester: Kérdése az, hogy melyik alternatívát javasolja az
előterjesztő a határozati javaslat 4. pontjában?
Szabóné Vörös Ágnes, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezető helyettese:
A kalkuláció szerint az Önkormányzatnak a bérlés kedvezőbb lenne, azaz a határozati
javaslat b) pontja.
Dr. Schmidt Péter alpolgármester: Régóta szeretnék megvalósítani az „egy orvos,
egy rendelő” programot, amely országosan is egyedülálló. Ez által az orvosok korszerű
körülmények között tudják végezni a munkájukat.
Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslat 1-3. pontját.
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre változott – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslat 1-3. pontját elfogadta.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 4.) pontjának b) alternatíváját.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre változott – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslat 4. pontjának b.) alterternatíváját elfogadta.
261/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Győr városában egy háziorvosi
szolgálat bővítésével ( Ménfőcsanak területén) 2007. január 1-jétől.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: 2007. január 1.
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az új háziorvosi szolgálat ellátására
pályázatot ír ki. Felkéri a jegyzőt, hogy az alábbi pályázatot jelentesse meg:
„Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet területi ellátási
kötelezettséggel működő háziorvosi állás betöltésére, vállalkozási formában. Az állás
betöltésének feltételei: 4/2000. (II. 25.) EüM rend. előírása szerinti képesítés, a
18/2000.(II. 25.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételeknek való megfelelés,
büntetlen előélet (három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány), orvosi
diploma és szakvizsga másolata, szakmai önéletrajz, legalább két szakmai referencia.
A pályázatot a Polgármesteri Hivatal Egészségügyi és Szociálpolitikai Irodáján (9021
Győr, Honvéd liget 1. ) a pályázati felhívás megjelenésétől számított 15 naptári napon
belül lehet benyújtani.
Az állás 2007. január 1. napjától tölthető be. Részletesebb információ kérhető az
Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetőjétől a 06/96/500-552-es
telefonszámon.”
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal
3./ A Közgyűlés a pályázatok elbírálására az alábbi összetételű bizottságot bízza meg:
Bizottság elnöke: Egészségügyért felelős alpolgármester
tagjai: Egészségügyi tanácsnok,
Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetője,
Ménfőcsanaki Részönkormányzat vezetője,
ÁNTSZ városi tisztifőorvosa.
Határidő: A pályázati határidő lejártát követő 30 nap
Felelős: polgármester
4./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a nádorvárosi városrészben új
háziorvosi rendelő kialakításával, felkéri az INSZOL Zrt. ügyvezető igazgatóját, hogy a
Kálvária u. 31. sz. alatti telken létesítendő társasház tervezése során a két
munkahelyes felnőtt háziorvosi szolgálat elhelyezését vegyék figyelembe.
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A létesítés költségeit az INSZOL Zrt. vállalja, a rendelők a továbbiakban
bérleményként működnek.
Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester
***
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a Győr város területén
egészségügyi alapellátási szolgálatok körzeteinek kialakításáról szóló rendelet
módosítását.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre változott – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal a Győr város területén egészségügyi alapellátási szolgálatok
körzeteinek kialakításáról szóló rendelet módosítását elfogadta.
28/2006. (IX.25.) ÖK.

RENDELETE
GYŐR VÁROS TERÜLETÉN EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI
SZOLGÁLATOK KIALAKÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 22/2005. (V.10.) ÖK.
RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
A Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az önálló orvosi
tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 2.§-a alapján a következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet 2.§ (1) a.) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„a.) 53 háziorvosi felnőtt.”
(2) A rendelet 1-4.sz. melléklete helyébe a rendelet 1-4. sz. melléklete lép.
2.§
E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.
***
I/6. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT AZ IDŐSÜGYI TANÁCS ÖSSZETÉTELÉRE, FELADATAIRA ÉS
MŰKÖDÉSI RENDJÉRE
Bári Olga képviselő: Megköszöni mindazoknak a segítségét, akik bármilyen módon
segítették a nyugdíjasok ügyének szolgálatát.

16

Balogh József polgármester: további észrevétel, kérdés nem lévén szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot és az ahhoz kapcsolódó 1. sz. mellékletet.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot és az ahhoz kapcsolódó 1. sz. mellékletet elfogadta.
262/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Győrben 2007. január 1jétől működjön az Idősek Tanácsa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. január 1.
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Idősügyi Tanács működésével
kapcsolatos szabályzatot. ( 1. sz. melléklet)
Felelős: polgármester
Határidő: 2007. január 1.
3./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az Idősügyi Tanács működéséhez évi
500.000.-Ft-ot biztosít az éves költségvetésében.
Felelős: polgármester
Határidő: az éves költségvetés elkészítésének időpontja
***
I/7. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT „A KÉPVISELŐK ÉS A NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK
TISZTELETDÍJÁRÓL” SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET
FELÜLVIZSGÁLATÁRA
Balogh József polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy a rendelet 3. §-ából
tévedés folytán lemaradt a következő mondat: E rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg a 10/1995.(III. 1.) Ök. rendelet, valamint az azt módosító rendeletek
hatályukat vesztik.
Kéri ezzel a kiegészítéssel együtt elfogadni a rendelet szövegét!
Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a rendeletet a 3. §-ból lemaradt
kiegészítéssel együtt.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 26 főre változott – 26 igenlő,
egyhangú szavazattal a rendeletet a kiegészítéssel együtt elfogadta.
29/2006. (IX.25.) ÖK.
RENDELETE
A KÉPVISELŐK ÉS A NEM KÉPVISELŐ BIZOTTSÁGI TAGOK
TISZTELETDÍJÁRÓL
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Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1990. évi LXV. törvény 20. §. /2/
bekezdésében, valamint az 1994. évi LXIV. Törvény ( a továbbiakban Ptv.) 17. §. /1/
bekezdésében biztosított jogkörében a következőket rendeli:
1. §
/1/ A helyi önkormányzati képviselőt /a továbbiakban: képviselő/ a köztisztviselők
jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 43.§ (1) bekezdése szerint megállapított
illetményalap (a továbbiakban: illetményalap) 2,6 szorzószámmal számított
szorzatának megfelelő összegű havi tiszteletdíj (a továbbiakban: alapdíj) illeti meg.
/2/ Ha a képviselő
a./ bizottság tagja a tiszteletdíja az alapdíj 45 %-ával,
b./ bizottság elnöke, illetve tanácsnok a tiszteletdíja az alapdíj 90 %-ával
növekedik.
/3/ A képviselőt az alapdíjon felüli tiszteletdíj csak egy, számára kedvezőbb jogcímen,
illetve egy bizottsági tagság után illeti meg.
2. §
A bizottság nem képviselő tagja az alapdíj 45 %-ának megfelelő összegű tiszteletdíjra
jogosult.
3.§
E rendelet 2006. október 1. napján lép hatályba.
E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg „A képviselők és nem képviselő bizottsági
tagok tiszteletdíjáról „szóló 10/1995. (III.1.) Ök. rendelet, valamint az azt módosító
8/1996.(I.22.), 3/2000.(I.25.) és 38/2003. (IV.19.) Ök. rendelet hatályát veszti.
***
I/8. NAPIRENDI PONT
A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK BÁRMELY OK MIATT LEKÖSZÖNŐ,
CÍMZETES IGAZGATÓ CÍMMEL RENDELKEZŐ
INTÉZMÉNYVEZETŐINEK ADHATÓ „PEDAGÓGUSI SZAKTANÁCSADÓ”
CÍM KITŰNTETÉS ALAPÍTÁSÁRÓL
Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem lévén szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre változott – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
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263/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
A Közgyűlés a „pedagógus szaktanácsadó cím” kitüntetés alapításáról szóló
koncepcióba foglaltakkal egyetért.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet terjessze a Közgyűlés
elé.
Határidő : 2006. november 9.
Felelős polgármester
***
I/9. NAPIRENDI PONT
A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT KORRIGÁLÁSÁRÓL
Kozmon Kinga, a Főépítészi Iroda vezető helyettese: A Jancsifaluért Egyesület
elnöke, Balla Jenő a következő észrevételt tette: nem értenek egyet a 00316 számú
övezet átminősítésével, mivel ezzel Jancsifalu családias övezeti hangulata megszűnne
és többlet forgalmat generálna az új javaslat elfogadása.
Megvizsgálták az észrevételt, azt javasolják, hogy a csomópont átépítése után a terület
hasznosításáról a tulajdonosokkal egyeztetve hozzanak döntést, az ipari övezetben
sem lesz kizárt kiskereskedelmi épület elhelyezése.
Mégis a terület rendeltetés szerinti besorolására a Gksz kereskedelmi-szolgáltató
övezetet kérik a hasznosítás érdekében. A megszűnt ipari funkció további erőltetése
helyett szakmailag támogatják a Gksz övezetbe történő átminősítést a Mészáros
Lőrinc-Urbantsuk úti területen kb. 3 ha nagyságon.
Iparterületi hasznosítás – nem a mostani raktárfunkcióval – kedvezőtlenebb lehet a
szomszédos lakóövezetekre, mint a Gksz szerinti. Az előterjesztés többi, vonatkozó
szakmai részeit áttekintve, a 2500 m2-nél nagyobb árusító terű, kiskereskedelmikereskedelmi központ elhelyezhetőségét törlik. Az 1. sz. mellékletben szereplő
rendelet-tervezet 6. §-ában, amellett, hogy a vizsgálatával továbbra is érdemes
foglalkozni, a GYÉSZ 40. §-ának módosítását kérik levenni a napirendről.
Ismétlésként, röviden utal még arra, hogy a közlekedés-fejlesztést rendeletileg
előírták, vagyis a Mészáros Lőrinc úti és a Fehérvári úti csomópontot át kell építeni, a
körforgalmat ki kell építeni. Addig ugyanis míg ez nem történik meg, a funkcióváltás
alapján nem lehet kereskedelmi létesítményt elhelyezni.
Balogh József polgármester: A szavazórendszer meghibásodása miatt 15 perces
technikai szünetet rendel el.
SZÜNET
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Bécsi Zoltán képviselő: Úgy látja, az előterjesztés megírásától – szeptember 15. – a
közgyűlés időpontjáig gyakorlatilag teljesen megváltozott az anyag tartalma. Szeretné
tudni, miért történhetett ez meg, mi tette szükségessé a sok szóbeli módosítás
beterjesztését?
Kozmon Kinga, a Főépítészi Iroda munkatársa: Tájékoztatja képviselő urat, hogy
nem történt lényeges változtatás a koncepción. Az előterjesztés leadásának határideje
szerepel az anyagon, a 30 napos közszemlei véleményezés viszont 20-án járt le.
Ezeket a véleményeket csak szóbeli kiegészítésként van módja a közgyűlés elé
terjeszteni.
Dr. Horváth Klára aljegyző: mikrofon használata nélküli hozzászólásának
lényege: a rendelet-tervezetben szereplő vastagon szedett szövegrészek az eredeti
rendeleti szöveghez képest történő javasolt változtatásokat hivatottak
megkülönböztetni.
Horváth László, a Településrendezési Bizottság elnöke: Elmondja, a 8. oldalon lévő
6 § nagy vitát váltott ki a bizottsági ülésen. Lényege, hogy kereskedelmi és szolgáltató
övezetben maximum 2500 m2-es kiskereskedelmi épület építhető. A közgyűlés előtt
lévő rendelet-tervezet ennél nagyobb kereskedelmi célú helyiség építését is lehetővé
tenné, ha azt megfelelő hatástanulmány támasztaná alá. Nem ért egyet ezzel a
módosítással, hiszen a rendezési tervbe is azért tettek területnagyságra vonatkozó
megkötést, mert látható volt már akkor is, hogy a terület közlekedési feltételei nem
teszik lehetővé nagyobb kereskedelmi létesítmény építését.
Kéri, ez a javasolt módosítás kerüljön ki a rendelet-tervezetből!
Bárány István képviselő: A szabályozási tervmódosítások közül a 11. sz. tervlaphoz
kíván hozzászólni. Ezen a tervlapon az Egres köz – Füzes utca közötti átkötés bővítés
szerepel. A bácsai részönkormányzat a javaslatot megtárgyalta és nem ért egyet a
bővítéssel, mivel a jelenlegi szélesség is lehetővé teszi a megfordulást és a biztonságos
gyalogos átkelést. Külön szavazást kér erről a szabályozási tervlapról!
Graffelner Kálmán képviselő: Most elfogadja a szakiroda javaslatát, miszerint a R.
40.§-ához tartozó módosítást töröljék a rendelet-tervezetből. Ellenben kéri,
amennyiben a technikai és a szakmai lehetőségek megengedik, minél előbb kerüljön
vissza a közgyűlés elé egy olyan előterjesztés, amelyben megengedik a 2500 m2-nél
nagyobb kiskereskedelmi létesítmények építését.
Németh Zoltán képviselő: A Környezetvédelmi Bizottság a főépítészi elképzeléssel
ellentétben szeretné, ha a 9.sz. tervlapon szereplő Porsche Autószalon melletti
területen lévő erdő továbbra is védőerdőként funkcionálna. Ezt irányozza elő a 9/A sz.
tervlap és kéri, a közgyűlés ezt fogadja el!
Örömmel vette, hogy a tetőterek beépítésével kapcsolatos rendeleti szabályozás
módosítása megtörténhet, így azokon a helyeken is lehetőség lesz beépítésre, ahol a
szintterületi mutató, illetve a szintszám eddig lehetetlenné tette. Ez nem csak a
Belvárosra, hanem több városrészre is igaz.
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Az építmény magasságtól való eltérhetőségére tett javaslatot a legutóbbi közgyűlésen.
A szakirodától olyan választ kapott, hogy a Belvárost érintően a jelenlegi építmény
magasságot kell megtartani. Úgy gondolja, keresni kell a lehetőséget, hogy szigorú
korlátok között, egyedi esetekben, külön vizsgálat alapján ettől el lehessen térni.
Emellett fontos megjegyeznie, hogy még sok lapos tetős épület van, ami látványnak
nem a legimpozánsabb. Ildomos lenne ezeket nyeregtetőre kicserélni még akkor is, ha
így az épületmagasság a megengedett fölött lesz, de a városképből nem lógna ki.
Reméli a jövőben erre is készülni fog egy szabályozás.
Kozmon Kinga, a Főépítészi Iroda munkatársa: Horváth László képviselő úr
javaslatát teljesítették, mert a szakiroda is a javasolja a 6. § kivételét a
jóváhagyásokból.
Bárány István képviselő úr ismeri a szakiroda válaszát az általa felvetett problémára.
Tiszteletben tartják a részönkormányzat véleményét, de szakmailag mindenképpen
indokoltnak tartják a módosítást.
Graffelner Kálmánnak válaszolja: az irodának szándékában van újra a közgyűlés elé
hozni a témát, mivel szándékukban áll a barna mezős területek fejlesztése, de vannak
szakmai koncepcionális kérdések is, amelyeket egyeztetni kell.
Németh Zoltánnak a véleményére elmondja, hogy szakmailag elfogadható a
többségében nem önkormányzati tulajdonban lévő terület kivétele az erdő övezetből,
de változatlanul a 9. sz. tervlapot javasolja elfogadásra.
A tetőtér beépítéssel kapcsolatos észrevételeit köszöni, de már van rá egy közgyűlési
határozat, melynek teljesítéséről az iroda be fog számolni a közgyűlésnek.
Balogh József polgármester: Röviden összefoglalja a szavazás menetét: kiinduló
állapotnak a szakiroda által szóban kiegészített előterjesztést, változtatásokat kell
tekinteni.
Külön szavazásra fogja bocsátani Bárány képviselő úr javaslatára a 011. sz. tervlapot.
Németh Zoltán képviselő úr javaslatáról is külön kell döneni, mivel a szakma a 9.sz.
tervlappal ért egyet, míg a képviselő úr a 9/A. sz. tervlap jóváhagyását kéri.
Németh Zoltán képviselő: Újfent megismétli a tetőtér beépítésekkel kapcsolatos
kérését: olyan szabályozás kidolgozását javasolja, hogy egyedi esetben a tervtanács
véleményével a közgyűlés dönthessen az előírt szintmagasságtól való eltérésről.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a 011. sz. tervlapot az Egres
közzel kapcsolatban. Megállapítja, – a közgyűlés létszáma 29 fő - 26 igenlő, 1
nemleges szavazattal és 2 tartózkodással a beterjesztett tervlap került elfogadásra.
Szavazásra bocsátja Németh Zoltánnak az erdősáv megtartására vonatkozó
indítványát és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 25 főre módosult –
16 igenlő és 9 nemleges szavazattal nem fogadta el az indítványt.
Képviselői kérésre új szavazást rendel el és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek
létszáma 29 főre módosult – 13 igenlő, 11 nemleges szavazattal és 5 tartózkodással
nem fogadta el a javaslatot.
Szavazásra bocsátja az eredeti, a szakiroda által javasolt 9. sz. tervlapot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 24 igenlő, 5 nemleges
szavazattal az erdő nélküli változat került elfogadásra.
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés –
melynek létszáma 30 főre módosult – 30 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a
határozatot.
264/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
A Közgyűlés jóváhagyja Győr Településszerkezeti Tervének részleges módosítását a
TSZM 1 - 3. sz. tervek szerint.
A jóváhagyott módosításokat a Győr Megyei Jogú Város Szabályozási terve és a Győr
Építési Szabályzata című dokumentumokban át kell vezetni, és a módosított
dokumentumokat a polgármester nevében meg kell küldeni az egyeztetésében részt
vett államigazgatási, érdek-képviseleti szerveknek és társadalmi szervezeteknek.
Felelős: városi főépítész
Határidő: 2006. október 30.
***
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 29 igenlő szavazattal, 1
tartózkodással elfogadta a rendeletet.
30/2006. (IX.25.) ÖK.
RENDELETE
A GYŐRI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL (GYÉSZ-RŐL) ÉS GYŐR
SZABÁLYOZÁSI TERVÉRŐL SZÓLÓ 1/2006. (I.25.) ÖK. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés)
a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdésében,
valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.
törvény 7. §-a (3) bekezdésének c) pontjában biztosított jogkörében a következőket
rendeli el:
1. §
A Győri Építési Szabályzatról (GYÉSZ-ről) és Győr Szabályozási Tervéről szóló
1/2006. (I. 25.) Ök. rendelet (a továbbiakban: R.) 8. §-ának (2) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(2) Beépítésre nem szánt területeken – a kertes mezőgazdasági övezetek kivételével
– vízellátás, szennyvízkezelés és csapadékvíz-elvezetés nélkül is engedélyezhető a
kizárólag mezőgazdasági tevékenységgel összefüggő raktárhelyiségeket
(terménytárolót) tartalmazó építmények létesítése.”
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2. §
A R. 8. §-a (3) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Beépítésre nem szánt területeken – a kertes mezőgazdasági övezetek kivételével
– a szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és csapadékvíz-elvezetés szempontjából
hiányos közművesítettség mellett is engedélyezhető az olyan építés, amikor…”.
3. §
A R. 8. §-a (4) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kertes mezőgazdasági övezetben a közüzemi ivóvízellátás, a
szennyvízelvezetés- és tisztítás és csapadékvíz-elvezetés szempontjából hiányos
közművesítettség is elfogadható, ha…”.
4. §
A R. 33. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Meglévő épületek tetőtere egy szinten beépíthető akkor is, ha azt az SZT-n jelölt
szintszám, vagy a szintterületi mutató nem teszi lehetővé, feltéve, ha a Tervtanács az
utcaképi illeszkedést támogatja. A tetőtérben a beépítés legfeljebb egyszintet
eredményezhet. Tervtanácsi egyeztetés nem szükséges, ha a beépítésnél tetősíkba
helyezett ablakokat használnak.”
5. §
A R. 37. §-ának (2) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
„n) nem zavaró hatású kézműipari épület”
6. §
A R. 42. §-ának (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:
„f) 2500 m2-nél nem nagyobb árusítóterű kiskereskedelmi épület, raktár”
7. §
A A R. 103. §-ának 01140 számú övezeti szabályozása helyébe a következő szabályozás
lép:
Övezet
sorszáma

Előírás

01140

A Hédervári út 33/a számú épület körül úszótelek, vagy legalább 500 m2
alapterületű telek is alakítható.
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A Hédervári út 33/a sz. 10617 hrsz ingatlanon a meglévő épülethez a
beépítés mindkét oldalon zártsorúan is csatlakoztatható, északi oldalon a
Hédervári útról induló egyetemi bekötőútig, amennyiben a szomszéd
épület oldalhatáron álló homlokzata a hozzáépítést lehetővé teszi.
8. §
A R. 103. §-a a következő rendelkezéssekkel egészül ki:
Övezet
sorszáma

Előírás

00354

A 2855/4 hrsz ingatlan megközelítését a 2855/7 hrsz-ú ingatlanon
keresztül biztosítani kell a 83. sz. főút - Győrújbaráti út körforgalmú
csomópont, illetve az abból nyíló 5. ág kiépítéséig.

00316

Kereskedelmi funkciójú beépítés feltétele a 81. sz. főút (Fehérvári út)Mészáros Lőrinc úti körforgalmú csomópont kiépítése.

04509

A telekterület 10% -ánál nagyobb mértékben csak megfelelő mélységű és
részletességű (Pl. közlekedési terhelési) hatásvizsgálattal megalapozott
Településrendezési Szerződés szerint építhető be a telek.

04505-04507 A lakások gépkocsi tárolói a csatlakozó (SZT szerinti) magánút területén is
elhelyezhetők.
9.§
a) változat: A Közgyűlés jóváhagyja a Szabályozási Terv SZTM 1.-15. számú tervek
szerinti javításait, pontosításait.
10. §
E rendelet 2006. október 1-jén lép hatályba.
***
III/1. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT AZ IPARŰZÉSI ADÓ MEGHATÁROZOTT RÉSZÉNEK
CÉLIRÁNYOS FELHASZNÁLÁSÁRA
Balogh József polgármester: Mivel kiegészítés, kérdés, vélemény a napirendhez
nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
265/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgármester előterjesztése
alapján egyetértését adja ahhoz, hogy a többször módosított 8/2000. (III. 10.) Ök. sz.
rendeletben foglalt felhatalmazás alapján iparűzési adójuk meghatározott részének
célirányos felhasználásáról rendelkező, alább felsorolásra kerülő vállalkozások -befizetett iparűzési adóból, valamint vállalt saját befizetésből származó együttes –
forrásainak ¾ része a következők szerint kerüljön felhasználásra:
RÁBALUX Kft.
988.341 Ft, felhasználási cél a Bercsényi Miklós Diáksport Egyesület
Grabo Csoport
7.844.625 Ft, felhasználási cél az AUDI ETO Kézilabda Club
X-MEDITOR Kft.
442.380 Ft, felhasználási cél a Győri Unihall Futsal Club
Felelős: polgármester
Határidő:
2./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Polgármester
előterjesztése alapján egyetértését adja ahhoz, hogy a többször módosított 8/2000.
(III. 10.) Ök. sz. rendeletben foglalt felhatalmazás alapján iparűzési adójuk
meghatározott részének célirányos felhasználásáról rendelkező, alább felsorolásra
kerülő vállalkozások -- befizetett iparűzési adóból, valamint vállalt saját befizetésből
származó együttes – forrásainak ¼ része a következők szerint kerüljön
felhasználásra:

Felajánló

Felhasználható
összeg (Ft-ban)

EON ÉDÁSZ Zrt.

1.059.830

Grabo Csoport

2.614.875

ALCUFER Kft.
904.000
Észak-dunántúli MÉH
236.177
Zrt.

Az érintett bizottság(ok)
Felajánló
által
által
megjelölt,
megjelölt
elfogadásra
javasolt
felhasználási cél
felhasználási cél
sport
(AUDI
ETO
sport
Kézilabda Club)
sport
(AUDI
ETO
sport
Kézilabda Club)
sport
Gyirmóti SE
sport

RÁBALUX Kft.

329.447

sport

X-MEDITOR Kft.

147.460

sport

Felelős: polgármester
Határidő:
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Gyirmóti SE
Sportigazgatóság,
diáksport
Sportigazgatóság

3./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése utasítja a Polgármestert,
hogy a 1./ pontban részletezettek szerinti vállalkozói felajánlások költségvetésbe
történő integrálásáról (előirányzatosításáról) intézkedjen, s arról a költségvetési
rendelet következő módosításakor adjon tájékoztatást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
***
III/2. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSBEN OKTATÁSI
INTÉZMÉNYEK ÁLLAGMEGÓVÁSÁRA BIZTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
266/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Polgármester javaslata alapján egyetért a
2006. évi költségvetésben az alábbi előirányzat-változásokkal:
1.) Új feladat (jogcím) engedélyezése
Móricz Zsigmond Általános Iskola
Tetőkarbantartás
1.408 e Ft
Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda
Elektromos betápvezeték készítése (felhalmozás) 800 e Ft
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola
Homlokzatfelújítás (felújítás) 10.300 e Ft
Eötvös József Általános Iskola
Homlokzati bádogos szerkezeteinek cseréje
1.000 e Ft
2.) Meglévő feladat (jogcím) előirányzatának emelése
Eötvös József Általános Iskola
Központi fűtés korszerűsítése, szolgálati lakás fűtési rendszerének
leválasztása
5.161 e Ft
Érintésvédelmi felülvizsgálat, csatornarendszer karbantartása,
ablakszigetelés
2.860 e Ft
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és
Kollégium
Víz főnyomóvezeték cseréje
87 e Ft
Kollégium átfogó felújítása ablakcserével (felújítás)
7.431 e Ft
Ablakcsere
1.638 e Ft
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium
Radiátorok cseréje, pince vízcső korszerűsítése
2.600 e Ft
Előirányzat emelés összesen:
33.285 e Ft
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Gyermektábor
Medencefelújítás, lépcső II. ütem
- 5.613 e Ft
Balassi Bálint Általános Iskola és Óvoda
Tető szigetelése elektromos rendszer javítása, épületkarbant. - 500 e Ft
Gyirmóti ÁMK
Tetőszigetelés és fűtési rendszer karbantartása
- 800 e Ft
Liszt Ferenc Zeneiskola
WC karbantartása, ütő terem felújítása gépi szellőztetéssel - 3.400 e Ft
Mónus Illés utcai Óvoda
Vizesblokkok felújítása
- 450 e Ft
Nagybácsai Óvoda
Érintésvédelmi felülvizsgálat utáni javítás, homlokzat karb. - 400 e Ft
Tárogató úti Óvoda
Lépcsők felújítása, rámpa kialakítása, mosogatók
állványszerkezeteinek cseréje
- 250 e Ft
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola
Főépület tetőhéjazatának cseréje, bádogos szerkezetekkel
együtt (felújítás)
- 1.800 e Ft
Párkányjavítás
- 3.500 e Ft
Tulipános Általános Iskola
Tető- és kerítés javítása.
- 2.600 e Ft
Szabadhegyi Közoktatási Központ, Magyar-Német Óvoda, Általános
Iskola és Gimnázium
Tetőbeázás utáni helyreállítás
- 6.616 e Ft
318058 Önállóan gazdálkodó oktatási intézményeknél
Szükségessé váló műszaki ellenőri feladatokra
- 4.630 e Ft
Oktatási ágazati tartalék
Előre nem látható oktatási ágazati intézményi
állagmegóvási feladatokra
- 2.726 e Ft
Előirányzat zárolás összesen:
-33.285 e Ft
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/3. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A 2006. JÚLIUS, AUGUSZTUS HÓNAPOKBAN AZ
INTÉZMÉNYEK ÁLTAL SAJÁT HATÁSKÖRBEN, TOVÁBBÁ A
POLGÁRMESTERI HIVATALBAN VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOKRÓL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
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267/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁRO ZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az intézmények által saját
hatáskörben és a Polgármesteri Hivatal által 2006. évi július, augusztus hónapokban
végrehajtott előirányzat-módosításokról szóló tájékoztatót.
***
III/4. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A GYŐRI FESZTIVÁL ÉS RENDEZVÉNYSZERVEZŐ IRODA
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
268/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda
alapító okiratát az intézmény székhelye adatainak megváltoztatásával módosítja.
A Közgyűlés az 1. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja az intézmény
módosított alapító okiratát és utasítja a Jegyzőt, hogy gondoskodjék a törzskönyvi
nyilvántartás módosításáról.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: 2007. május 22.
***
III/5. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATAINAK
MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
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269/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartása alatt működő közoktatási
intézmények alapító okiratait az alábbiak szerint módosítja:
( a módosított, új szövegrész vastag, dőlt betűkkel! )
1./ A Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és Kollégium alapító
okiratában az intézmény feladatait rögzítő III. fejezet az alábbi szövegrésszel egészül
ki:
“ Az intézmény az általa üzemeltetett konyha szabad kapacitása
erejéig, figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati rendeletekben
meghatározott étkezési, térítési normákat, a következő önkormányzati
intézményeket látja el kész étellel: Radnóti Miklós Általános Iskola .“
2./ A Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium alapító okiratában az intézmény
feladatait rögzítő III. fejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
“ Az intézmény az általa üzemeltetett konyha szabad kapacitása erejéig,
figyelembe véve a vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározott étkezési,
térítési normákat, a következő önkormányzati intézményeket látja el kész étellel:
Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskola, Pálffy Miklós Kereskedelmi
Szakközépiskola és Szakiskola, Jedlik Ányos
Gépipari és Informatikai
Középiskola és Kollégium, Speciális Szakiskola.”
3./ Az Radnóti Miklós Általános Iskola alapító okiratában az intézmény
feladatait rögzítő III. fejezet az alábbi szövegrésszel egészül ki:
“ Az intézmény az étkeztetéshez a készételt, figyelembe véve a
vonatkozó önkormányzati rendeletekben meghatározott étkezési,
térítési normákat a Kossuth Lajos Ipari Szakközép-, Szakiskola és
Kollégium önkormányzati intézménytől vásárolja.”
4./ A Közgyűlés az alábbi intézmények alapító okirataiban az intézmény működését
rögzítő II. fejezetben a férőhelyek számát az alábbi férőhelyszámokra módosítja:
Balassi B. Általános Iskola és Óvoda
óvodai egységében
71
helyett
81
Belvárosi Óvoda
100 helyett
105
Bisinger Óvoda
200 helyett
216
Brunszvik Teréz Óvoda
120 helyett
132
Erzsébet ligeti Óvoda
210 helyett
239
Fekete I. Általános Iskola és Óvoda
Óvodai egységében
174 helyett
215
Általános iskolai egységében
700 helyett
800
Gárdonyi G. Tehetségfejlesztő Általános Iskola és Óvoda
Óvodai egységében
160 helyett
220
(Attila u. 4.: 80 helyett 110,
Lehel u. 9.:80 helyett 110 )
Jókai M. Óvoda, Általűános és Szakképző Iskola
Óvodai egységében
120 helyett
131
Marcalvárosi Közoktatási Központ,
Óvoda és Általános Iskola
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Óvodai egységében
200 helyett
250
Az indítható csoportok száma
8 helyett
10
Ménfőcsanaki Petőfi S. ÁMK
Óvodai egységében
191
helyett
202
( Győzelem u. 12.: 48 helyett 52,
Horgas u. 21.: 48 helyett 52,
Horgas u. 38 : 95 helyett 98)
Micimackó Óvoda
170 helyett
187
Mónus I. u. Óvoda
175 helyett
182
Móra F. Óvoda
96 helyett
105
Szabadhegyi Közoktatási Központ,
Magyar – Német Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium
Óvodai egységében
144 helyett
157
Szentiváni Óvoda
210 helyett
242
(Kör tér: 114 helyett 129,
Sugár u.: 96 helyett 113)
Szivárvány Óvoda
183 helyett
216
Szövetség úti Óvoda
187 helyett
218
(Szövetség u.: 100 helyett 114,
Hédervári u.: 87 helyett 104)
Újvárosi Óvoda
155 helyett
165
(Kossuth u.: 65 helyett 75)
Kossuth Zs. Leánykollégium
Székhelyen
187 helyett
240
Telephelyen
120 helyett
124
Speciális Szakiskola
220 helyett
270
5./ A Radó T. Általános Iskola és Gyógypedagógiai Módszertani Központ
alapító okiratában az intézmény feladatait rögzítő III. Fejezetébe a szakfeladatok
megjelölését követően az alábbi szövegrész kerül.
“A 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat keretében gyógypedagógiai
tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, logopédiai ellátás,
konduktív pedagógiai ellátás, gyógytestnevelés tevékenységeket
végez Győr város közigazgatási területéhez tartozó tanulók
tekintetében.”
A Fekete I. Általános Iskola és Óvoda alapító okiratában az intézmény feladatait
rögzítő III. Fejezetébe a szakfeladatok megjelölését követően az alábbi szövegrész
kerül.
“ A 80521-2 Pedagógiai szakszolgálat keretében logopédiai
ellátás, konduktív pedagógiai ellátás tevékenységeket végez Győr
város közigazgatási területéhez tartozó tanulók tekintetében.”
Határidő: azonnal
Felelős: Balogh József polgármester
II.
1./ A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okiratok módosításáról az érintett
intézményeket értesítse és tegye meg a megfelelő intézkedéseket a törzskönyvi
bejegyzések módosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
***
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III/6. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM ÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT
KÖZÖTTI KÖZOKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS MEGKÖTÉSÉRE
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
270/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Széchenyi István Egyetem és az Önkormányzat
közötti, melléklet szerinti közoktatási megállapodással egyetért és felkéri a
polgármestert annak aláírására.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/7. NAPIRENDI PONT
PETZ LAJOS EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
TECHNIKAI KEZELÉSBE ÉS ÜZEMELTETÉSBE ADÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
271/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Széchenyi István Egyetemmel a 2583/1 hrsz-ú ingatlan használatára vonatkozó
megállapodást a jelenlegi állapotnak megfelelően módosítsa.
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a
jóváhagyott Közoktatási megállapodás alapján a 2583/1 hrsz-ú ingatlanon
található iskolaépületre kössön Üzemeltetési szerződést a Széchenyi István
Egyetemmel, melyben rögzítésre kerül, hogy az Egyetem a ráháruló üzemeltetési
feladatokat a 16/2001. (IV.10.) Ök. rendelet ingatlankezelési és üzemeltetési
szabályzatának előírásai szerint köteles ellátni. Továbbá gondoskodjon:
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•

•

a Közoktatási megállapodás és Üzemeltetési szerződés alapján a 2583/1 hrsz-ú
ingatlan az INSZOL Rt. technikai kezelésébe, az ingatlanon található
iskolaépület Széchenyi István Egyetem üzemeltetésébe adásáról, azon
kikötéssel, hogy az iskolaépületben található tornaterem és kiszolgáló
helyiségek a Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Óvoda, a kollégium épület,
valamint a konyha és ebédlő a Kossuth Zsuzsanna Kollégium üzemeltetésében
maradnak. Az Egyetem és az Önkormányzat intézményei között az ingatlan
használatát és a költségek megoszlását a használatra vonatkozó
megállapodásban kell szabályozni.
ezen határozat elfogadását követően a 161/2006.(VI.8.) Kgy. számú határozat
1. és 2. számú mellékletének (mely a Petz Lajos Egészségügyi Középiskola és
Kollégium megszüntetéséről a kollégium további működtetéséről rendelkezik)
módosíttatásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. december 31.
***

III/8. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT GYŐR-VÁMOSSZABADI HATÁRÁN KÖZIGAZGATÁSI HATÁR
MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
272/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr MJV Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Győr MJV közigazgatási területéből
Vámosszabadi közigazgatási területéhez csatoljanak 8001 m2 területet területátadás
címen (1. sz. melléklet „A” jelű terület, 0518 hrsz-ú ingatlan megosztásával keletkezett
0518/2 hrsz-ú
ingatlan) és hozzájárul ahhoz, hogy egyúttal Vámosszabadi
közigazgatási területéből Győrhöz csatoljanak 8001 m2 területet területátvétel címen.
(2.sz. melléklet „B” jelű terület,
0285/11 és a 0285/12 hrsz-ú ingatlanok
megosztásával keletkezett 0285/25 és a 0285/28 hrsz-ú ingatlanok )
Felelős:
Határidő:

Győr Megyei Jogú Város Polgármestere
2006. október 30.
***
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III/9. NAPIRENDI PONT
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ESÉLY GYŐRI
REHABILITÁCIÓS FOGLALKOZTATÁSI KHT. KÖZÖTT KÖTENDŐ
KÖZHASZNÚ SZERZŐDÉS
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
273/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata és az Esély Győri Rehabilitációs és Foglalkoztatási Kht.-val kötendő
Közhasznú Szerződéssel.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a mellékelt Közhasznú Szerződés
aláírására.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/10. NAPIRENDI PONT
DR. PETZ LAJOS HALÁLÁNAK 75. ÉVFORDULÓJÁN EMLÉKÉREM
KÉSZÍTTETÉSE
Balogh József polgármester: Kiegészítésként elmondja, már több alkalomból és
személy miatt készült emlékérem, de orvos még nem volt közöttük. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma
29 főre módosult – 29 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
274/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése dr. Petz Lajos emlékét megörökítő érem
készíttetését határozza el.
Az emlékérem megtervezésének és kivitelezésének költségeit a 318057 Az
intézményhálózatban év közben bekövetkezett szerkezeti változásokra című kiadási
előirányzat terhére kell előirányozni.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
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***
III/11. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSBÓL BEFOLYT
ÖSSZEGBŐL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
275/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése egyetértve a
polgármester javaslatával 1 millió Ft támogatást biztosít a városi Rendőrkapitányság
részére, elsősorban a Belváros forgalmi rendjének, a parkolásnak fokozott
ellenőrzése, a reagáló szolgálat megerősítése költségeire, a – „308200 Győr város
közbiztonságának
javítását
és
a
bűnmegelőzést
támogató
közérdekű
kötelezettségvállalás (441/2003. (XI.20.) Kgy. hat.)” kiadási jogcím terhére 730.375
Ft, valamint a – „308201 Győr város közlekedésbiztonsági helyzetének javítását
szolgáló közérdekű kötelezettség (473/2004. (XI.25.) Kgy. hat.)” kiadási jogcím
terhére 269.625 Ft biztosításával.
2./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1./ pont szerinti támogatás
biztosításához kapcsolódó mértékű előirányzat-rendezéseket az érintett kiadási
jogcímeken hajtsa végre, s azokat a költségvetési rendeletbe integrálja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/12. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A NYUGAT-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
TANÁCS 2006. ÉVI MUNKÁJÁBAN VALÓ RÉSZVÉTELRŐL
Balogh József polgármester: Tájékoztatásul elmondja: a fejlesztési tanácsok
hatásköre, feladatköre egyre növekszik. A szavazás azonban nem arányos, a győri
önkormányzatnak Szakács Imre országgyűlési képviselővel együtt két képviselője van.
A zalai-vasi lobbi csak ritkán bontható meg még akkor is, ha Győr-Moson-Sopron
megye birtokában van a teljes régió lakosságának 45 %-a.
A legutolsó ülésen módosító indítványként terjesztette be a Győr-gönyűi kikötő
kiemelt fejlesztését, a Mosoni-Duna rehabilitációját, a 81-es út rekonstrukciója
folytatásaként a gönyűi kikötőhöz vezető bekötő úthoz történő elvezetését. Ez utóbbit
elfogadta a Fejlesztési Tanács annak ellenére, hogy olyan fejlesztési igényeket
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halmoztak fel, amelyek megvalósítására nincs realitás. Összességében hét év alatt
mintegy 123 milliárd Ft fejlesztési lehetőség áll rendelkezésre a régióban. A
legfontosabb feladat a csornai elkerülő út megépítése, ehhez kapcsolódik a Győrcsornai út négysávosra bővítése. A Szombathely-Rédics közti 86-os útvonal pályamegerősítése és szélesítése is elengedhetetlen. A teljes program 90 milliárd, aminek
nincs realitása. A műszaki megoldás: lesznek olyan szakaszok, ahol kiszélesítik az
utat, de lesznek olyanok is, ahol csak pálya-megerősítésre lesz lehetőség.
Két olyan észrevétele is volt a tanácskozáson, melyet sikerült jegyzőkönyvbe vetetni:
egyrészt sérelmezik – bár ezt a régió fejlesztési ügynöksége elhárította, de
bizonyítható -, hogy a városi rekonstrukciós pénzek kb. 75 %-a Vas és Zala megyébe
került annak ellenére, hogy Győr-Moson-Sopron megyének sokkal nagyobb a
műemlék állománya.
A másik észrevétele: annak ellenére, hogy a Regionális Fejlesztési Ügynökség
székhelye Sopron, mégis gyakorlatilag Szombathelyen működik. Mikor ezt szóvá tette
nagy ellenállásba ütközött, egyedül dr. Szakács Imre támogatta. Az érintett
minisztériumokat tájékoztatta a kialakult helyzetről, de amikor a Regionális
Fejlesztési Ügynökség székhelyéről döntöttek a 90-es években, akkor a
polgármesterek még nem voltak állandó tagjai az ügynökségnek, így tudomásuk sem
lehetett a döntésről, melyben az ügynökség székhelyéről határoztak.
Megígérheti, hogy erre a problémára a jövőben, mint az országgyűlés
Területfejlesztési Bizottságának alelnöke, vissza fog térni és a tőle telhető minden
segítséget meg fog adni. Nagyon fog figyelni, ha többet nem is sikerül kicsikarni, de
minimum, a létszámarányos pénzelosztásra, különösen a városrekonstrukciós
ügyekben.
Rendkívül nehéz volt Győrt fejlesztési pólusként elfogadtatni és ez csak nagyon sok
kompromisszum árán sikerült. Sajnos még a győri illetőségű Szijjártó Péter is
Szombathely mellett érvelt. A tanulság, hogy sokkal nagyobb összefogásra lesz
szükség, a döntéseket jó lenne nem politikai alapon meghozni. Ha nem küzdenek
érte, Győrt félre fogják állítani.
A jelenlegi állapotban Brüsszel nem ismeri el a magyarországi régiókat, az országot
egy régiónak tekinti, ezért van a központi szerveknek az egyes kérdésekben vétó joga.
Kérdezi képviselőtársait, van-e valakinek kérdése, véleménye, észrevétele?
Hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja,
hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 főre módosult – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
276/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Tájékoztató a NyugatDunántúli Regionális Fejlesztési Tanács 2006. évi munkájában való részvételről szóló
tájékoztatót tudomásul veszi.
***
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III/13. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI
TERÜLETFEJLESZTÉSI TANÁCS 2006. ÉVI MUNKÁJÁBAN VALÓ
RÉSZVÉTELRŐL
Balogh József polgármester: Annyi hozzáfűzni valója van a tájékoztatóhoz, hogy a
Megyei Fejlesztési Tanács a rendelkezésére álló pénzeszközök szétosztásánál nem
követte a létszámarányos elosztást. A saját véleménye is egyezik ezzel a felfogással,
mert a sokkal kedvezőtlenebb lehetőségű községek elől nem szabad elvonni a pénzt.
Ennek ellenére minden évben pályáztak néhány programra, melyeket a Tanács
minden esetben elfogadott.
Mivel a testület tagjaitól sem kérdés, sem észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő –
30 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a tájékoztatót.
277/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Tájékoztató a Győr-MosonSopron Megyei Területfejlesztési Tanács 2006. évi munkájában való részvételről
szóló tájékoztatót tudomásul veszi.
***
III/14. NAPIRENDI PONT
A NYUGAT-DUNÁNTÚL BRÜSSZELI KÉPVISELETE MŰKÖDÉSÉNEK
2008. DECEMBER 31-ig TÖRTÉNŐ MEGHOSSZABBÍTÁSA
Balogh József polgármester: A témához kérdés, vélemény, észrevétel nem érkezett,
így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
278/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Nyugat-Dunántúl Brüsszeli

Képviseletének tevékenységének 2008. december 31.-ig történő, valamint
felhatalmazza a Polgármestert a szerződés módosítás aláírására.
2. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nyugat-Dunántúl Brüsszeli

Képviseletének fenntartásához előzetes kötelezettséget vállal 5.000.000 Ft
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erejéig a 2007. évi költségvetés, 5.000.000 Ft erejéig pedig a 2008. évi
költségvetés terhére, és felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 5 millió
Ft összeg 2007. és 2008. évi költségvetési rendeletbe történő beépítéséről
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/15. NAPIRENDI PONT
A RÁBA JÁRMŰIPARI HOLDING Rt. TULAJDONÁBAN ÁLLÓ 6394/1
hrsz-ú INGATLAN RÉSZTULAJDONÁNAK MEGVÁSÁRLÁSA AZ ORIGO
ARRABONA PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN
Dr. Kun András alpolgármester: Az eredeti szándék szerint részvénnyel kívánták
megvásárolni a telket, de ezt a jogszabály nem teszi lehetővé. Mint előterjesztő az
alábbiak szerint kívánja módosítani a határozati javaslatot: 1./ pont kiegészül „ A
vételár forrását 25.000.000,- Ft erejéig „az ingatlanok igénybevétele közérdekből”
kiadási előirányzat, 15.500.000,-Ft erejéig pedig a” vagyonkezelési előirányzat”
terhére biztosítja.”
Ez a lehetőség a költségvetésben biztosított, a RÁBA Holdinggal pedig hosszabb idejű
futamidőben állapodtak meg, így a későbbiekben lehetőségük lesz a fenti összeg
szükségszerű visszapótlására.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja az előterjesztő által kiegészített
határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
Képviselői indítványra új szavazást rendel el és megállapítja, hogy a közgyűlés –
melynek létszáma 30 főre módosul – 30 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a
határozatot.
279/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
I. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győri Ipartörténeti Múzeum létrehozása céljából hozzájárul a RÁBA Járműipari Holding Rt. tulajdonában álló
győri 6394/1 hrsz-ú ingatlan 2941/351877 arányú osztatlan közös résztulajdonának (a GYÉSZ szerinti 00073* jelű tömb) bruttó 40.500.000.- Ft-os
vételáron történő megvásárlásához. A vételár forrását 25 millió Ft erejéig az
„ingatlanok igénybevétele közérdekből” kiadási előirányzat, 15.500.000,- Ft
erejéig, pedig a Vagyonkezelési előirányzat terhére biztosítja. A Közgyűlés
egyben felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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II. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a RÁBA Rt. által kialakított ingatlant,
az ORIGO Arrabona projekt keretében, a Győri Ipartörténeti Múzeum létrehozása céljára a Győri Ipartörténeti Alapítvány rendelkezésére bocsátja. A
Közgyűlés egyben felhatalmazza a polgármestert a közművelődési megállapodás előkészítésére és Közgyűlés elé terjesztésére.
Határidő: az ingatlan kialakítását és birtokbaadását követő 30 napon belül
Felelős: polgármester
***
III/16. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
FENNTARTÁSÁBAN MŰKÖDŐ NEVELÉSI, OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK
2006-2007. TANÉVBEN INDULÓ CSOPORT-, OSZTÁLYLÉTSZÁMAIRA
Balogh József polgármester: Az előterjesztéshez sem kérdés, sem észrevétel nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
280/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT

Iskola neve

1. Belvárosi Óvoda
Benedek Eleke
2.
Óvoda
3. Biisinger Óvoda
Brunszvik T.
4.
Óvoda
Erzsébet ligeti
5.
Óvoda
Gyirmóti ÁMK
6.
Óvodája
7. Kovács M.

Csoportok/osztályok
száma-2006/2007.
tanév

Napk/tan.szoba/isk.otthon
-2005/2006.

Sorszám

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő nevelési, oktatási
intézményekben a 2006/2007. tanévben az alábbi gyermek/tanulócsoportok
indítását engedélyezi:
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0
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0
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0
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0

1

0

5

0
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Óvoda
Micimackó
Óvoda
Mónus I. Utcai
Óvoda
Móra F. Óvoda
Nagybácsai
Óvoda
Szentiváni Óvoda
Szigeti Óvoda
Szivárvány
Óvoda
Szövetség Úti
Óvoda
Tárogató Úti
Óvoda
Tündérkert
Kisdedóvó
Újvárosi Óvoda

Balassi Bálint
Általános Iskola
19. és Óvoda
Óvodai egység
Bartók Béla
20. Ének-Zenei
Általános iskola
Eötvös József
21. Általános Iskola
Fekete István
Általános Iskola
22. és Óvoda
Óvodai egység
Gárdonyi Géza
Tehetségfejlesztő
23. Általános Iskola
és Óvoda
Óvodai egység
Gyárvárosi
24. Általános Iskola
Kodály Zoltán
25. Általános Iskola
Kossuth L.
26. Általános Iskola
Kölcsey Ferenc
Általános Iskola
27. és Óvoda
Óvodai egység
Liszt Ferenc
28. Zeneiskola
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0

7

0
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0

7

0

9
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0
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8
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7

0

9

0

6

0

16

6

3

0

8

5
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15

8
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0
13

8

0

15

8

16

8

20

10

27

12

2

0
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0
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Marcalvárosi
Közoktatási
29. Központ, Óvoda
és Ált. Isk.
Óvodai egység
Ménfőcsanaki
30. Petőfi ÁMK
Óvodai egység
Móricz Zsigmond
31. Általános Iskola
Nádorvárosi
Közoktatási
Központ, Óvoda
32. és Általános
Iskola

33.
34.
35.
36.

37.

38.

39.
40.

Óvodai egység
Radnóti Miklós
Általános Iskola
Radó Tibor
Általános Iskola
Tulipános
Általános Iskola
Váci Mihály
Általános Iskola
Győri Tánc- és
Képzőművészeti
Általános és
Szakközépiskola
és Kollégium
Kollégiumi
egység
Jókai Mór Óvoda,
Általános és
Szakképző Iskola
Óvodai egység
Kovács Margit
ÁMK
Móra Ferenc
Általános és
Középiskola

Szabadhegyi
Közoktatási
Központ, Óvoda,
41. Általános Iskola
és Gimnázium
Óvodai egység
Szent-Györgyi
Albert Általános
42. Iskola,
Középiskola és
Kollégium
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0

16
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0
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9

6

0

19
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19

15
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3

0
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6

0

29

7

40

Baross G.
43. Közgazdasági
Szakközépiskola
Bercsényi M.
44. Középiskola
Deák F.
45 Közgazdasági
Szakközépiskola
Felnőttek
46. Középiskolája
Gábor L.
Műhelyiskola
47. Építőipari
Szakképző Iskola
Hild J. Építőipari
48. Szakközépiskola
Jedlik Á. Gépipari
és Informatikai
Középiskola és
Kollégium
49.
Kollégiumi
egység
Kazinczy F.
Gimnázium és
50. Kollégium
Kollégiumi
egység
Kossuth L. Ipari
Szakközép-,
Szakiskola és
51. Kollégium
Kollégiumi
egység
Kossuth Zs.
52. Leánykollégium
Krúdy Gy.
Gimnázium,
Idegenforgalmi,
53. Vendéglátóipari
Szakközép és
Szakiskola
Lukács S.
Mechatronikai és
Gépészeti
Szakközépiskola,
54. Szakiskola és
Kollégium
Kollégiumi
egység
55. PÁGISZ és ÁMK
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2

37
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2
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0

23

3

16

0
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0
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0
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0

7

0
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58

9

7

0

16

7
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Pálffy M.
Kereskedelmi
Szakközépiskola
56. és Szakiskola
Kollégiumi
egység
Révai M.
Gimnázium és
57. Kollégium
Kollégiumi
egység
Richter J.
Zeneművészeti
Szakközépiskola
58. és Kollégium
Kollégiumi
egység
Speciális
59. Szakiskola
Veres P.
Mezőgazdasági
Szakközépiskola
60. és Szakiskola,
Kollégium
Kollégiumi
egység

29

0

0

0

26

4

4

0

9

2

2

0

16

0

18

2

4

0

Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
2. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő nevelési, oktatási
intézményekben a 2006/2007. tanévben, a mellékletben szereplő táblázat szerinti
csoport/osztálylétszámokat engedélyezi, illetve egyúttal engedélyezi a közoktatási
törvényben megfogalmazottaknak megfelelően az óvodai csoportokra, iskolai
osztályokra megállapított maximális létszám legfeljebb húsz százalékkal történő
átlépését.(Melléklet: 1. számú táblázat)
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
3. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése utasítja a Polgármestert, hogy közoktatási
törvény 95/A §.(9) értelmében kérelmezze az Országos Közoktatási Értékelési és
Vizsgaközpontnál az e törvény 3. számú mellékletének I. részében meghatározott
maximális létszám húsz százalékkal, illetve a II. rész 7-8. pontjában meghatározottak
szerint számított maximális létszám tíz százalékkal történő túllépését.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Balogh József polgármester
***
III/17. NAPIRENDI PONT
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A 2006/2007-es TANÉV KÖZALKALMAZOTTI LÉTSZÁM
VÁLTOZÁSÁRÓL A KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN TÁRGYÚ
217/2006. (VII.6.) kgy. sz. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 főre módosult – 30 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
281/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kölcsey Ferenc Általános iskola és Óvoda, a
Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola, a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium, valamint a Hild
József Építőipari Szakközépiskola 2006/2007. tanévi engedélyezett közalkalmazotti
létszámát a mellékelt táblázatnak megfelelően határozza meg.
***
III/18. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A GYŐRI TÁNC- ÉS KÉPZŐMŰVÉSZETI ÁLTALÁNOS ÉS
SZAKKÖZÉPISKOLA TAKARÍTÁSI FELADATAINAK, VALAMINT A
KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA PORTAI SZOLGÁLATÁNAK
VÁLLALKOZÁSBA ADÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
282/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a Győri Tánc- és
Képzőművészeti Általános Iskola Szakközépiskola és Kollégium az intézmény további
takarítási munkálatainak valamint a Kossuth Lajos Általános Iskola a létesítmény
portai szolgálatának ellátására közbeszerzési, beszerzési eljárás során legkedvezőbb
árajánlatot adó külső céggel, az önkormányzati vagyonrendelet előírásainak
maradéktalan betartásával megállapodást kössön.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy - a Mellékletben
foglalt részletezésnek megfelelően - a közoktatási intézmények Személyi juttatásait,
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valamint a Munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát az intézmények 2006. évi
költségvetésében zárolja, és ezzel egyidejűleg a Dologi kiadások előirányzatát ezek
együttes összegével emelje fel, továbbá hagyja jóvá az intézmények 2006/2007
tanévre engedélyezett közalkalmazotti létszámát, ezen belül a nem pedagógus
közalkalmazottak engedélyezett létszámát.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az
előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve
szervezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a létszámcsökkentéssel érintett álláshelyen foglalkoztatottak –
munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélküli –
foglalkoztatására nincs lehetőség.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
4./ A létszámváltozással egyidejűleg az önkormányzat biztosítja a közoktatási
feladatok változatlan színvonalon történő ellátását a tárgyévben és az azt követő
években egyaránt.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
5./ A megszüntetett álláshely legalább 5 évig nem állítható vissza kivéve, ha a
jogszabályváltozásból adódó, és az önkormányzat számára kötelezően ellátandó
többletfeladatok ezt indokolttá teszik.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
***
III/19. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS IFJÚSÁGI CSELEKVÉSI
TERVÉRE
Dr. Kun András alpolgármester: A közgyűlés előtt lévő anyag egy korábbi pályázati
anyaghoz kapcsolódik.
A cselekvési tervben leírt feladatok megvalósítása, operatív végrehajtása újabb
vitákat, megbeszéléseket igényel. A jelenlegi program a következő közgyűlésnek egy
fajta iránymutatásul szolgál, ami alapján meg kell találnia a szükséges költségvetési
forrást.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
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283/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja Győr Város Ifjúsági Cselekvési
Tervét (1. sz. melléklet).
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a cselekvési tervben
megfogalmazott feladatok megvalósítására.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
***
III/20. NAPIRENDI PONT
A GYŐR TEHETSÉGES IFJÚSÁGÁÉRT ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ
OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Dr. Kun András alpolgármester: Kiegészítésként elmondja: Boros Bálint úr hosszú
időn keresztül eredményesen tevékenykedett az alapítvány munkájában, azonban
kérte a közgyűlést, mentse fel e feladat alól. Ezúton szeretné megköszönni a testület
nevében is az eddig végzett munkáját és a továbbiakban jó erőt és egészséget kíván az
elnök úrnak.
A frakcióvezetőkkel egyeztetve arra az elhatározásra jutottak, hogy olyan embereket
kell a kuratóriumba beválasztani, akik gazdasági szakemberek és a városért
elkötelezettek. Talán ők nem csak a rendelkezésre álló erőforrások szétosztásával
foglalkoznának, hanem az anyagi források megkeresésével, összegyűjtésével is.
Balogh József polgármester: Észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a
határozati javaslat 2./ pontját és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma
30 fő – 30 igenlő, egyhangú szavazattal azt elfogadta.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatnak a kuratórium tagjaira vonatkozó pontját
– miután az egybe történő szavaztatás ellen kifogás nem érkezett - megállapítja, hogy
a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta az
alapítvány kuratóriumi tagságát.
284/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Győr Tehetséges Ifjúságáért” Alapítvány
alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja.
A Közgyűlés felkéri a jegyzőt, hogy az alapítvány adataiban bekövetkezett változás
bírósági nyilvántartásba vételét kezdeményezze.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
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Határidő: azonnal
2./ A Közgyűlés köszönetét fejezi ki dr. Boros Bálintnak az alapítvány kuratóriumi
elnökeként végzett több éves áldozatos és kiemelkedő munkájáért.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal

***

III/21. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT ALAPÍTÓ OKIRATOK ÉS BENTLAKÁSOS INTÉZMÉNYI
FÉRŐHELYEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
285/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a szociális, és gyermekvédelmi,
gyermekjóléti intézmények alapító okiratának 1-4. sz. melléklet szerinti
módosításával, s felkéri a Jegyzőt, hogy a módosítások törzskönyvi nyilvántartáson
történő átvezettetéséről gondoskodjon.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: 2006. október 1.
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény tartós bentlakást biztosító Kálóczy téri telephelyén a férőhely
számának 2 férőhellyel történő csökkentésével, 2007. január 1-jétől. A férőhelyek
csökkentésével a Kálóczy téri telephelyen a férőhelyek száma 135 férőhelyre, az
intézményi tartós bentlakást biztosító összes férőhelyeinek száma 232 férőhelyre
változik.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2007. január 1.
***
III/22. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT FOGORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal jóváhagyta dr. Lendvay Krisztina fogorvos munkakörének betöltését.
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286/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080096088
kódszámú fogorvosi praxisban ( Győr, Liezen-M. u. 57.) 2006. november 1jétől Dr. Lendvay Krisztina lássa el a fogorvosi feladatokat.
Felelős: polgármester
Határidő: 2006. november 1.
***
III/23. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT FOGORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal jóváhagyta dr. Kurunczi Sarolta fogorvos munkakörének betöltését.
287/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080096068
kódszámú fogorvosi praxisban ( Győr, Mécs L. u. 2/b.) 2006. november 1-jétől
Dr. Kurunczi Sarolta lássa el a fogorvosi feladatokat.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2006. november 1.
****
III/24. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A GYŐRI 12215 és a GYŐRI 7158/5/A/18 hrsz-ú
INGATLANOK CSERÉJÉRE
Balogh József polgármester: Mivel a napirendhez sem kérdés, sem észrevétel nem
érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
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288/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a győri 7158/5/A/18 hrsz-ú, természetben Győr
Bajcsy Zs. u. 42. sz. alatti 215,34 m2 alapterületű irodahelyiséget értékesítésre kijelöli.
Győr Megyei Közgyűlés az Ibolya utca déli irányú folytatásában kialakítandó gyűjtőút
kialakítása céljából hozzájárul a győri 12215, és a győri 7158/5/A/18 hrsz-ú ingatlanok
értékarányos, 54.000.000.- Ft-os értéken történő cseréjéhez.
***
III/25. NAPIRENDI PONT
A NEMZETI FÖLDALAPKEZELŐ SZERVEZET VAGYONKEZELÉSÉBE
TARTOZÓ INGATLANOK ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSA
Balogh József polgármester: Hozzászólás nem érkezett, ezért szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 főre
módosult – 29 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
289/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Képviselőtestülete:
a 150/2004.(IV.15.)Kgy.sz. határozatát;
a 151/2004.(IV.15..) Kgy. sz. határozatát hatályon kívül helyezi.
***
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a 01050/7 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma
29 fő – 29 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
290/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1.Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
01050/7
hrsz-ú
ingatlan
2292
m²
ingyenes
önkormányzati
tulajdonba/vagyonkezelésbe kerülését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet útján a Kormánynál.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Balogh József polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának/vagyonkezelői jogának
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő megszerzése
érdekében.
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3. Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Földalapról
szóló 2001 évi CXVI. tv. 13.§ (6) bekezdésében meghatározott gazdaság – és
területfejlesztési cél megvalósítása önkormányzati feladat ellátása érdekében
kívánja megszerezni és út céljára kívánja felhasználni.
4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségén vállalja:
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az
ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely
követeléséről.
o

szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését.

5. Az Önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba/vagyonkezelésbe
adásának napjától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél
megvalósításáról.
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlant terheivel együtt
veszi át.
***
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a 0105/3 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma
29 fő – 29 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
291/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1.Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
0105/3 hrsz-ú ingatlan 2553 m² nagyságú részének ingyenes önkormányzati
tulajdonba/vagyonkezelésbe kerülését kezdeményezi a Nemzeti Földalapkezelő
Szervezet útján a Kormánynál.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Balogh József polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának/vagyonkezelői jogának
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő megszerzése
érdekében.
3. Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Földalapról
szóló 2001 évi CXVI. tv. 13.§ (6) bekezdésében meghatározott gazdaság – és
területfejlesztési cél megvalósítása önkormányzati feladat ellátása érdekében
kívánja megszerezni és út céljára kívánja felhasználni.
4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata saját költségén vállalja:
- az ingatlan környezeti állapotának felmérését, szükség esetén kármentesítését, és az
ingatlan vonatkozásában lemond az állammal szemben támasztott bármely
követeléséről.
o

szükség esetén az ingatlan határvonalának helyszíni kitűzését.
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5. Az Önkormányzat vállalja, hogy 5 éven át az ingatlan tulajdonba/vagyonkezelésbe
adásának napjától számítva évente egyszer tájékoztatja az NFA-t a hasznosítási cél
megvalósításáról.
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlant terheivel együtt
veszi át.
***
III/26. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A FELZÁRKÓZTATÓ OKTATÁSI FORMA BEVEZETÉSÉRE AZ
EÖTVÖS JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
292/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT

1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat által fenntartott Eötvös
József Általános Iskola szerkezeti átalakítását és többcélú működését 2006. október
1-jei hatállyal jóváhagyja, egyúttal utasítja az intézmény vezetőjét, hogy az intézmény
Pedagógiai programját 2007. június 29-ig készítse el.
Az intézmény közalkalmazotti álláshelyeinek számát a Közgyűlés jelenleg
változatlanul hagyja. Ezt követően az oktatási ágazat – a 2007/2008. tanévet érintő munkaerő-gazdálkodásának tárgyalásakor az álláshelyek számára ismételten
visszatér.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Balogh József polgármester
2./ A Közgyűlés az Eötvös József Általános Iskola elnevezését a szerkezeti változás
miatt 2006. október 1-jei hatállyal módosítja.
Az intézmény új neve:
Eötvös József Általános – és Szakiskola
9025 Győr, Gyepszél u. 2.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
3./ A Közgyűlés a Eötvös József Általános – és Szakiskola szerkezeti módosítása és
elnevezésének változása miatt az intézmény alapító okiratát a melléklet szerinti
tartalommal elfogadja.
A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról az intézményt
értesítse és gondoskodjék a törzskönyvi nyilvántartás módosításáról.
Határidő: 2006. szeptember 30.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
***
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III/27. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT AZ AUTISTA OTTHON ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
Dr. Kun András alpolgármester: Tudja, hogy egy nagy város költségvetésében nem
olyan magas a javasolt összeg, viszont az alapítvány munkájában óriási segítségnek
számít, ezért kéri a testületet, fogadja el a határozati javaslatot.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta az alapítvány anyagi támogatását.
Szigeti Lászlóné, az Autista Otthon Alapítvány elnöke: Először is köszönetét fejezi
ki a közgyűlésnek az anyagi támogatásért. Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az otthon
közadakozásból készült el. A nagy cégektől kezdve a kisnyugdíjasig Győr-MosonSopron megye adta össze a szükséges pénzösszeget. A működtetés is nagy gondot fog
jelenteni az alapítványnak, de már erre is adtak be pályázatot. Még egyszer köszöni a
segítséget.
293/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése – egyetértve a Pénzügyi Bizottság
előterjesztésével –
a./ előzetes kötelezettséget vállal az Autista Otthon Alapítvány évi 1 millió forinttal
történő támogatására, a 2007. évtől (az alapítvány mindszentpusztai intézményében
elhelyezett győri illetékességű lakók ellátására);
b./ 2006. évre az Autista Otthon Alapítvány támogatására 300.000 forintot biztosít,
melynek fedezete a 2006. évi költségvetésben a szociálpolitikai kiadási előirányzatok
között szereplő, előre nem látható kiadások jogcím.
Felelős: polgármester
Határidő: a./ pont esetében az éves költségvetés készítésének időpontja
b./ pont esetében azonnal
***
III/28. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A SZENTIVÁNIAK SZENTIVÁNÉRT ALAPÍTVÁNY
TÁMOGATÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
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294/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 2006. évi
polgármesteri keret terhére 16.000 Ft támogatás átadásra kerüljön a
„Szentivániak Szentivánért” Alapítvány részére, a működési költségek
fedezetére.
Felelős: Polgármester
Határidő: azonnal
***
III/29. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A GYŐR, BATTHYÁNY tér 26. sz. ALATTI TÁRSASHÁZ
FELÚJÍTÁSÁHOZ VÁROSKÉPI TÁMOGATÁS KIFIZETÉSÉNEK
JÓVÁHAGYÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangús
szavazattal elfogadta a határozatot.
295/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr, Batthyány tér 26. sz. alatti
társasház részére - az épület tetőfedése és bádogozása felújításának támogatásaként Győr M. J. Város Önkormányzata Településrendezési Bizottsága által javasolt
490.000,- azaz Négyszázkilencvenezer,- Ft. összeg kifizetését – a „városképi
keret” terhére – jóváhagyja és engedélyezi.
2./ Az engedélyezett támogatási összeg csak a munka elvégzése után, legkésőbb 2007.
november 30-ig benyújtott, ellenőrzött számla alapján fizethető ki, amennyiben ez
nem történik meg a támogatás érvényét veszti.
3./ A Közgyűlés utasítja a Polgármestert, hogy a jóváhagyott összeg kifizetése
érdekében a szükséges intézkedéseket e határozatnak megfelelően –aktuálisan- tegye
meg.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2007. november 30.
***
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III/30. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÉS A TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
HATÁROZATAIRÓL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangús
szavazattal elfogadta a határozatot.
296/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságai és a településrészei
Önkormányzatok döntési hatáskörben hozott határozatai közül az alábbiakat vette
tudomásul:
TULAJDONOSI BIZOTTSÁG
31, 32, 33 és a 34/2006. (VI.20.) Tul. Biz. határozatok
35/2006. (VI.20.) Tul. Biz. határozat
36/2006. (VII.4.) Tul.Biz. határozat
SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG
394/2006. (VI.26.) Szoc.Biz. határozat
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG
11/2006. (V.18.) PÜBI határozat
12/2006. (VI.26.) PÜBI határozat
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG
29/2006. (VI.29.) IB határozat
30/2006. (VI.29.) IB határozat
31/2006. (VI.29.) IB határozat
32/2006. (VI.29.) IB határozat
33/2006. (VI.29.) IB határozat
34/2006. (VI.29.) IB határozat
35/2006. (VI.29.) IB határozat
36/2006. (VI.29.) IB határozat
37/2006. (VI.29.) IB határozat
38/2006. (VI.29.) IB határozat
TELEPÜLÉSRENDEZÉSI BIZOTTSÁG
1/2006. (VI.28.) TEBI határozat
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
14-19/2006. (III.28.) OKB határozatok
20/2006. (IV.18.) OKB határozat
21/2006. (V.9.) OKB határozat
22/2006. (V.9.) OKB határozat
23/2006. (V.9.) OKB határozat
24/2006. (V.9.) OKB határozat
25/2006. (V.16.) OKB határozat
26/2006. (V.16.) OKB határozat
27/2006. (V.16.) OKB határozat
28/2006. (VI.28.) OKB határozat
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29/2006. (VI.28.) OKB határozat
30/2006. (VI.28.) OKB határozat
31/2006. (VI.28.) OKB határozat
32/2006. (VI.28.) OKB határozat
GYŐR-MÉNFŐCSANAKI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
228/2006. (VI.06.) Mcs.Rö. határozat
229/2006. (VI.06.) Mcs.Rö. határozat
230/2006. (VI.06.) Mcs.Rö. határozat
265/2006. (VII.03.) Mcs. Rö. határozat
266/2006. (VII.3.) Mcs. Rö. határozat
GYŐR-BÁCSA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
161/2006. (V.9.) Bácsa Rö. határozat
162/2006. (V.9.) Bácsa Rö. határozat
287/2006. (VI.14.) Bácsa Rö. határozat
288/2006. (VI.14.) Bácsa Rö. határozat
329/2006. (VII.12.) Bácsa Rö. határozat
GYŐR-LIKÓCS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
16/2006. (VI.27.) Likócs Rö. határozat
17/2006. (VI.27.) Likócs Rö. határozat
18/2006. (VII.20.) Likócs Rö. határozat
GYŐR-KISMEGYERI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
23/2006. (IV.18.) Kism. Rö.
24/2006. (V.23.) Kism. Rö.
24-A/2006. (V.23.) Kism. Rö.
24-B/2006. (V.23.) Kism. Rö.
24-C/2006. (V.23.) Kism. Rö.
GYIRMÓTI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
80/2006. (VIII.15.) Gyirmóti Rö. határozat

***
III/31. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangús
szavazattal elfogadta a határozatot.
297/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesterre átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
***

54

III/32. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A POLGÁRMESTER RENDELKEZÉSÉRE ÁLLÓ KERET
FELHASZNÁLÁSÁRÓL
Balogh József polgármester: Tájékoztatásul elmondja, hogy az utolsó negyedéves
felhasználási kerete még meg van, tehát a 4.000.000,-Ft-ból 1.028.647,-Ft.
megmaradt.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés –
melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő, egyhangús szavazattal elfogadta a
határozatot.
298/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester rendelkezésére álló
keret felhasználásáról szóló tájékoztatót elfogadja.
***
III/33. NAPIRENDI PONT
ELŐZETES KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS AZ IPAROSÍTOTT
TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS
FELÚJÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA KIÍRT LKFT-2006-LA-2 PÁLYÁZAT
ÖNKORMÁNYZATI RÉSZÉNEK BIZTOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Mivel a napirend tárgyalásához kérdés, észrevétel nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
299/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése – módosítva a 547/2006.
(VIII.10.) Kgy. határozatát- előzetes kötelezettséget vállal 2007. évtől 5 éven keresztül
arra, hogy a költségvetés „Lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai” fejezetében évi
100.000,-eFt-ot – 2007-ben 150.000,-eFt-ot – biztosít a LKFT-2006-LA-2
pályázatához
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
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III/34. NAPIRENDI PONT
ESÉLY GYŐRI REHABILITÁCIÓS ÉS FOGLALKOZTATÁSI KÖZHASZNÚ
TÁRSASÁG ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK KIEGÉSZÍTÉSÉRE
Balogh József polgármester: Mivel a napirend tárgyalásához kérdés, észrevétel nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 26 főre módosult – 26 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
300/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Esély Győri Rehabilitációs és
Foglalkoztatási Közhasznú Társaság Alapító Okiratát a Cégbíróság 08-14001558/3 számú végzésében foglaltak szerinti pótokirati formában történő - az
írásos előterjesztésnek megfelelő -kiegészítéssel elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pótokirat és a közhasznú
szervezeti minősítésre vonatkozó külön kérelem aláírására.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. szeptember 25.
***
III/35. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT PÓTELŐIRÁNYZAT BIZTOSÍTÁSÁRA
Graffelner Kálmán, a Pénzügyi Bizottság elnöke, képviselő: A bizottság
megtárgyalta a napirendet és javasolja az előirányzat átcsoportosításokat, mert így
nem csak az orvosi rendelő, hanem még az udvar és a parkoló is átadásra kerülhet.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 főre módosult – 30 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
301/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért 18.109,-eFt pótelőirányzat biztosításával
a Győr, Hegyalja út 34. sz. alatti rendelő felújítási munkálatainak befejezésére, az
alábbiak szerint
2006. évi költségvetésben:
-318057 Az intézm. Hálózatban év közben bekövetkező szerkezeti változásokra
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- 18.109,-eFt
- Új kiadási jogcím: Hegyalja úti rendelő parkoló kialakítás, parkosítás,
vagyonvédelem, felújítási pótmunkák
+ 18.109,-eFt.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/36. NAPIRENDI PONT
A 2007. ÉVI KAJAK-KENU MARATON VILÁGBAJNOKSÁG
MEGRENDEZÉSÉVEL KAPCSOLATOS ELŐKÉSZÍTÉSI FELADATOK
Balogh József polgármester: Mivel a témához sem kérdés, sem észrevétel nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
302/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mellékelt együttműködési
megállapodás-tervezetet elfogadja és felhatalmazza a polgármestert, hogy az
együttműködési megállapodást aláírja.
***
III/37. NAPIRENDI PONT
HOZZÁJÁRULÁS A POLGÁRMESTER KÜLFÖLDI ÚTJÁHOZ
Balogh József polgármester: Győr városa hat évvel ezelőtt pályázatot nyújtott be a
felnőtt és ifjúsági kajak-kenu maratoni vb. megrendezésére. A Nemzetközi KajakKenu Szövetség döntése alapján 2007. szeptemberében Győr helyszínnel
Magyarország nyerte el a rendezés jogát, a versenyekre 2007. szeptember 7-9. között
kerül sor. A szövetség meghívta Győr város polgármesterét az idei évi franciaországi
kajak-kenu világbajnokságra, ahol a nemzetközi protokoll szerint kialakult gyakorlat
alapján a program zárásaként 2006. szeptember 24-én a következő rendező jogán
Győr város polgármestere átveszi a Nemzetközi Kajak-Kenu Szövetség lobogóját.
Ezért kéri a Tisztelt Közgyűlést a külföldi kiküldetésének jóváhagyására!
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Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a közgyűlés –
melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a
határozatot.
303/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy Balogh
József polgármester a következő rendező jogán 2006. szeptember 22-től
26-áig részt vegyen a franciaországi tremolati Kajak-kenu Maratoni
Világbajnokságon.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
Balogh József polgármester: Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az
Önkormányzati törvény 12. § (4) bekezdés a./ pontja szerint a közgyűlésnek zárt ülést
kell tartania választás, valamint önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor. Az
ismertetett rendelkezésre tekintettel a meghívóban III/33-as sorszámmal jelzett
javaslat „További szavazatszámláló bizottsági tagok és póttagok
választására”,
valamint
III/34-es
sorszámmal
jelzett
„Javaslat
önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni
fellebbezések elbírálása” c. napirendi pontok megvitatására zárt ülést rendel el.
***
(A zárt ülés jegyzőkönyve az 1. oldaltól 16. oldalig található.
***
Balogh József polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott határozatokat:
304/2006. (IX.21.) Kgy. sz.
HATÁROZAT
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mellékletben felsorolt
személyeket a szavazatszámláló bizottságok tagjává, illetőleg póttagjaivá
megválasztja.
***
Balogh József polgármester: Ugyancsak tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a
Tehetséges Ifjúságért Alapítvány kuratóriumi elnökének, dr. Boros Bálintnak a
lemondásáról és egyben köszönetét fejezte ki az elmúlt években végzett eredményes
és tevékeny munkájáért.
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Németh Zoltán képviselő: Frakciója és a képviselő-testület nevében is megköszöni a
Polgármesteri Hivatal dolgozóinak a négy évben végzett segítőkész munkáját. Külön
felhívja a figyelmet az Önkormányzati Iroda munkatársaira, akik a napi, szokásos
munkájuk mellett még a választás előkészítésében, lebonyolításában mindig nagyon
precízen helytállnak, a továbbiakban is erőt, egészséget és sok sikert kíván minden
kollegának.
Wernerné Csordás Éva képviselő: A testület nevében elbúcsúzik a polgármester
úrtól: „Kedves
Kedves Jóska! Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Polgármester Úr! Kedves Jóska!
A közgyűlés megbízásából köszönöm meg Neked, amit értünk, győriekért tettél.
Éppen 26 éve annak, amikor 34 éves korodban először ültél városi
tisztségviselőként a díszterem pulpitusára. Kivételes negyedszázad volt ez
mindannyiunk életében. Csakis a tisztesség és a teljesítmény tette lehetővé
számodra, hogy fényes betűkkel kerül neved a város történetébe. Köszönjük Neked.
Tisztelünk érte, és tudjuk, hogy valódi jutalmadat az utókortól fogod elnyerni.
26 évvel ezelőtt, amikor még 5 tagú volt a megyei jogú városok „elit” klubja, bizony
fanyalogva kezelték városunkat –mint legfiatalabbat – a többiek. Ma, amikor saját
döntésed alapján elhagyod – mint polgármester – az emelvényt, tisztelettel,
példaként, itt-ott irigykedve néznek Győrre ugyanők. Várostörténeti szempontból
páratlan fejlődésen ment át a város, az anyagi és a szellemi gyarapodás
vitathatatlan és nagymértékű. Mindez elsősorban és egyértelműen Balogh József
nevéhez kötött. Baloghjóska – e két szót a város lakói egybeírva, egybemondva
használják – fogalommá vált és jeles korszakot jelöl Győr életében.
Torzítás azt állítani, hogy a város objektív adottságainak köszönheti fejlődését.
Tökéletes hely- és helyzetismeret, racionális célok, következetesség nélkül nincs
siker. Mindig tudtad, hogy céltalan hajósnak nem kedvez a szél. Jó célokat tűztél
magad elé, munkádban nem volt fel nem ismert lehetőség. Merészen tetted a
dolgod, erős egyéniséggel, erős hatással. Köszönjük!
Engedd meg, hogy megköszönjek néhány dolgot, olyant is, amit nem tettél:
nem kértél, nem vártál hálát,
nem voltál mesterkélt, mindig magyarul és magyarán beszéltél,
nem ismerted az irigységet, az önzést, a távolságtartó viselkedést,
nem elkerülni akartad a nehézséget, hanem legyőzni,
nem voltál soha bátortalan, feleslegesen tétovázó,
nem személyekkel küzdöttél, hanem ügyekért, nem gúnyolódtál, pedig
közismert a jó humorérzéked is.
Vagyis politikusi tehetségedet személyiséged erősítette sikerekké. A tudás, a
gondolkodás, a becsület az, amely eredményeket hoz, hozott a várospolitikában is.
Polgármester Úr!
Győriek tízezrei sajnálják, hogy nem indulsz újra a választáson. Sokan sajnálják,
kevesebben értik. Szokatlan mifelénk, ha nem az idő, vagy nem a választók akarata
szakít meg egy szép karriert.
A Te döntésed azonban most is Rád vall, illik Hozzád, tartása van, azt is
mondhatom, méltóságot hordoz.
Mégis sajnáljuk, és bizakodunk, hogy utódod érdemes folytatója lesz munkádnak,
városunk rangjában és felemelkedésében töretlen idő következik.
Tudnod kell – kedves Polgármester Úr -, hogy az, aki nagyra nőtt, nem nő vissza.
Nagy polgármesterünk voltál, köszönjük!”
köszönjük!”
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Dr. Andréka Bertalan képviselő: Képviselőtársához hasonlóan ő is pár mondatban
kíván elbúcsúzni a polgármester úrtól: „Tisztelt Polgármester Úr! A város életében
16 év közös munkáját tudhatjuk magunk mögött. Ez idő alatt a város fejlődött,
intézményei, iskolái végig megőrizték működőképességüket, sőt folyamatosan
szépültek.
Sokszor volt alkalmunk eszmecserét, vitákat folytatni, de arra is számtalan példa
volt, hogy egymás gondolatait egészítettük ki. Ez így van mind a mai napig, hiszen
már 12 éve ülsz a polgármesteri székben. Most is vannak eltérő álláspontjaink, de
még soha nem merült fel bennünk az egymás iránti ellenségeskedés, legfeljebb más
nézőpontból szemléltük az eseményeket. Remélem ha a későbbiekben találkozunk a
Baross úton – ugyan úgy, mint most - kölcsönösen üdvözöljük egymást. A további
életedhez és munkádhoz sok erőt, egészséget és kitartást kívánok!”
Pádár László képviselő: A kisebbségek nevében szeretné megköszönni a
polgármester úrral végzett közös munkát:„A Győrött élő kisebbségek nevében szólok
a polgármester úrhoz! Volt alkalmam összehasonlítani más városokkal a
kisebbségek helyzetét és elmondhatom, Győr városa nagyon pozitívan állt és áll a
mai napig is a kisebbségek mellett.
A működési feltételekben, a különböző nemzetiségű emberek identitás tudatának
fenntartásában, kultúrájuk ápolásában nagyon sok segítséget kap a várostól és
vezetőitől. Ebben nagy szerepe van a tisztelt polgármester úrnak!
Őszintén megvallom, 12 évvel ezelőtt, amikor a polgármester úrral találkoztam, egy
kis félelemmel gondoltam az előttünk lévő közös munkára. Azóta már tudom,
félelmem megalapozatlan volt. Megragadva az alkalmat, szeretném megköszönni a
polgármester úr segítségét, hozzáállását és remélem az új testület, az új
polgármester is hasonlóképpen fog a Győrött élő kisebbségekhez viszonyulni,
munkájukat segíteni.
A további munkádhoz erőt, egészséget kívánok!”
Balogh József polgármester: Köszöni az elhangzott jókívánságokat, és az
alábbiakban búcsúzik a testülettől: „Köszönő szavaitok meglepetésként értek.
Köszönöm az elismerést, jól esik, még ha némi költői túlzást érzek is benne. Az járt
az eszembe - enyhe morbid humorral élve - sokkal jobb ezeket az elismerő szavakat
most hallani, mintha a temetési beszédként mondtátok volna el, hiszen akkor nem
lenne alkalmam végig hallgatni.
Úgy válok el a testülettől, hogy senki iránt haragot nem táplálok, de mindjárt hozzá
is teszem, egyetlen egy képviselőtársam részéről sem éreztem a sok, kemény vita
után az ellenségeskedést. Ezt őszintén köszönöm. Nehogy az ellenzékiek magukra
vegyék, mert legalább ekkorákat szoktunk veszekedni a párton belüliekkel is.
Ha valakit mégis megbántottam volna, azt nem rossz szándékkal tettem és elnézést
kérek érte.
Nemcsak én, hanem összesen öten vagyunk, akik nem nagy izgalommal, de nagy
érdeklődéssel várjuk az október 1-jei választások eredményét. Ugyanis öten a
jelenlegi testületből - különböző okokból - nem folytatjuk tovább ezt a munkát. Az
egyik Wernerné Csordás Éva, akivel legrégebben dolgozok együtt, sőt a történelmi
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pillanatokat is együtt éltük át. Ugyanígy Czifrikné Zsuzsától is búcsúzunk, mivel ő
sem jelölteti magát. Sajnálom, hogy Kadler Zsuzsa sem indul a megmérettetésen, de
kérlek, vegyél engem példaképpen, hiszen már egyszer megható búcsút vettem,
azután mégis visszatértem. Ez a lehetőség előtted is ott áll még a jövőben. Horváth
Ákos képviselőtársamtól is megválik a testület. Ő az, aki ellenzéki létére is mindig
csöndesen, kulturáltan és körültekintően mondta el véleményét. Jó szívvel fogok rá
emlékezni.
Az eredményeket tekintve a tényleges mérleget majd az utókor fogja összeállítani.
Igaz, tehettem volna többet is, de a lehetőségek jelentős mértékben behatároltak
ebben. A lelkiismeretem azonban tiszta.
Sajnos a hangulat felfokozott, de kérek mindenkit, őrizze meg a nyugalmát! Némi
iróniával jegyzem meg, hogy 1990-ben, amikor elbúcsúztam, éppen taxis blokád
sújtotta az országot, volt némi felfordulás. Most pedig országos tüntetések zajlanak,
tehát alaposan elgondolkodom, hogy szabad-e nekem majd harmadszor is
eltávoznom a város porondjáról?!
Köszönöm mindenkinek az együttműködést, és a testület nevében is köszönetet
mondok elsősorban az apparátusnak, a civil szervezeteknek, de épp úgy köszönöm a
vállalkozók ötleteit, erkölcsi és anyagi támogatásukat!
Ami engem illet, egy idézettel összegezném a városházán eltöltött 26 évemet: „A
pályámat megfutottam, a harcomat megharcoltam, a hitemet megtartottam.”
Igaz, nem lett enyém a dicsőség koronája, de tiszta lelkiismerettel távozom.
Köszönöm!”
***
Ezek után a polgármester úr 20 órakor bezárta a közgyűlés utolsó ülését.
K.m.f.

Balogh József
polgármester

Dr. Kovács Lajos
jegyző
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