GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
RENDKÍVÜLI KÖZGYŰLÉSE
11/2006. (VIII.10.)
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2006.
augusztus 10-én tartott rendkívüli ülésén.
Jelen vannak: Balogh József polgármester
Eredics Imre alpolgármester
Dr. Schmidt Péter alpolgármester
Dr. Kun András alpolgármester
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester,
dr. Andréka Bertalan, Antal Imre, Balogh Imre, Bárány István, Bári Olga, Bécsi
Zoltán, Czifrik Mihályné, Eredics Gergely, Ferenczy Lajos, Füke Géza, Gangl András,
Gergely Zoltán, Graffelner Kálmán, Hegyi Zoltán, Horváth Ákos, Horváth László,
Kadler Zsuzsanna, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Németh Zoltán, Pádár László, Sághy
Zsolt, dr. Schreiner László, dr. Somogyi Tivadar, Szeles Szabolcs, Szemes János,
Wernerné Csordás Éva képviselők.
Távolmaradását jelezte: Németh Árpád és Szabó Jenő képviselő.
Távolmaradását nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András és Horváth László.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Kovács Lajos jegyző,
Vinglerné Baranyai Gyöngyi, az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője,
Révi Zsolt, a Főépítészi Iroda vezetője,
Mező Tímea, az Adóiroda helyettes vezetője,
Horváth Kis Andrásné, a Munkaügyi Iroda vezetője,
Papp Lászlóné, az Ellenőrzési Iroda munkatársa,
Horváth Ernő, a Környezetvédelmi Iroda munkatársa,
dr. Lipovics Szilárd, a Vagyongazdálkodási Iroda helyettes vezetője,
dr. Luksics Balázs, a Lakásügyi Iroda munkatársa,
Boda Jánosné, a Gyámügyi Iroda helyettes vezetője,
Zadravecz Margit, a Pénzügyi Iroda vezetője,
Jezsó György, a Városépítési Iroda vezetője,
Varga Gyula, a Kulturális Iroda helyettes vezetője,
dr. Horváth Tamás, a Közigazgatási Iroda helyettes vezetője,
Papp András, az Oktatási Iroda vezetője,
Páternoszter Piroska, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetője,
Szívós Attila, az Informatikai Iroda vezetője,
dr. Szabóné dr. Pimpedli Tímea, a Közbeszerzési Iroda vezetője,
Székely Győző, az Építéshatósági Iroda vezetője,
Kovács Barnabás, a Kommunális Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója,
Janicsek Tibor, az INSZOL Zrt. igazgatója.

a sajtó munkatársai.
Balogh József polgármester: Köszönti a rendkívüli ülésen megjelenőket és a
napirend iránt érdeklődőket.
Közli, hogy távolmaradásukat Németh Árpád és Szabó Jenő képviselők jelezték.
Az ülés megkezdése előtt sajnálattal jelenti be, hogy a közelmúltban elhunyt Prokop
József Győr város díszpolgára. Emlékét Győrött a Golgota emlékmű örökíti meg,
mivel annak felállítását ő és testvére kezdeményezte. Hamvait későbbi időpontban,
szülőfalujában, Nagycenken fogják elhelyezni. Kéri a jelenlévőket, egy perces néma
felállással adózzanak az elhunyt emlékének!
***
Ezt követően kéri a jelenlévő képviselőket, regisztrálják jelenlétüket! Megállapítja,
hogy az ülés kezdetén 28 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele –
jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.
Tájékoztatja a testületet, hogy az ülés tervezett napirendjét a meghívó tartalmazza.
Az ülés előtt kerültek kiosztásra:
•

•

a meghívóban III/2. sorszámmal jelzett „Javaslat az iparosított technológiával
épült
lakóépületek
energiatakarékos
felújításának
támogatására,
önkormányzati részhez előzetes kötelezettség-vállalás 2007. évre” című
előterjesztéshez kiosztásra került egy módosítás, illetőleg kiegészítés, amely
rendelet tervezetet is tartalmaz. Tekintettel az SZMSZ 18. § /1/ bekezdése c./
pontjára – mely előírja, hogy a rendelet-tervezetek fő napirendnek minősülnek
– az előterjesztés számozása változik. Javaslja az előterjesztést a fő napirendek
közé I/1. sorszámmal felvenni. Értelemszerűen a korábbi, III/2. napirendi
pont kiesésével a további napirendi pontok száma eggyel csökken.
szintén az ülés előtt kerültek kiosztásra a Bárány István képviselő úr kérdéseire
adott válaszok, melyeket a II/1. napirendi pont tárgyalásánál kér figyelembe
venni.

Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal, azok sorrendjével kapcsolatos észrevétele,
vagy más javaslata van, jelezze!
Mivel a napirendi pontokhoz javaslat, észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja a
kiegészített napirendet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre
változott – 29 igenlő, egyhangú szavazattal a napirendet elfogadta.
NAPIREND:

NAPIREND ELŐTT:
I.
1.

FŐ NAPIRENDEK:
Javaslat az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos

2

felújításának támogatására, önkormányzati részhez előzetes kötelezettségvállalás 2007. évre
Előadó:Balogh József polgármester

II. ÍRÁSBAN BENYÚJTOTT KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
1.

Bárány István képviselő kérdései
Előadó:Bárány István képviselő

III. DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK:
1.

Javaslat a helyi választási bizottság tagjainak megválasztására
Előadó:Dr. Kovács Lajos jegyző

2.

Együttműködési megállapodás az ügyfélkapu regisztrációs eljárás
támogatásának elszámolásáról
Előadó:Balogh József polgármester

3.

Javaslat közterületi rendet javító intézkedések című előirányzat biztosítására
Előadó:Balogh József polgármester

4.

Javaslat az önkormányzat oktatási intézményeiben pótlólag jelentkezett
karbantartások és felújítások, valamint első beszerzések költségeinek
fedezetére
Előadó:Balogh József polgármester

5.

Javaslat a kulturális IPGR elhelyezéséhez szükséges épületátalakítási
előirányzat biztosítására
Előadó:Balogh József polgármester

6.

Javaslat a szociális IPGR elhelyezéséhez szükséges épületátalakítási
előirányzat biztosítására
Előadó:Balogh József polgármester

7.

Javaslat a Lengyel-Magyar Barátság Emlékmű felállításának támogatására
Előadó:Balogh József polgármester

8.

Javaslat a Környezetvédelmi Alap felhasználására
Előadó:Németh Zoltán, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

9.

Javaslat a Győr és Mosonmagyaróvári Régió Szakácsainak Klubja
támogatására
Előadó:Ferenczy Lajos, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke

10.

Kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlan önkormányzati tulajdonba adása
Előadó:Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke

IV. NAPIREND UTÁN:
****
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I/1. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT
LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRA, ÖNKORMÁNYZATI RÉSZHEZ ELŐZETES
KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁS 2007. ÉVRE
Balogh József polgármester: szóbeli tájékoztatást és kiegészítést kér a
módosítással kapcsolatban a területet képviselő alpolgármestertől.
Dr. Kun András alpolgármester: Az idei évben folyamatosan érkeztek és
érkeznek a pályázatok. Ez idáig összesen 499 millió forint összegű igényt
regisztráltak. Ez az igény sajnos nagyon magas ahhoz, hogy egy összegben ki tudja
fizetni az Önkormányzat. Ezért az a célszerű, – amely az ország más területén
gyakorlat - hogy a társasházak felveszik azt a hitelösszeget, amely az önkormányzati
részt terheli, az Önkormányzat pedig egyenlő részletekben 5 év alatt
hiteltörlesztésként kifizeti azt vissza nem fizetendő összegként a társasháznak. Ilyen
formában ez a nagyobb összeg is finanszírozhatóvá válik és kezelhetőbb. A
társasházak szempontjából nem hátrányos, mivel létezik egy másik pénzügyi
konstrukció is, amely egy adótámogatási lehetőség, aminek a keretében a kamatokat
is ki tudja egyenlíteni. Ezért javasolja a rendelet módosítását, mely szerint beemelik a
jogszabályba ezt a hitelkonstrukciót. Ettől fogva a pályázati lehetőség úgy alakul: hogy
a társasházak benyújtják az igazolást, melyben tudomásul veszik ezt a fajta
hitelrendszert. Elmondja továbbá, hogy az országos határidőt egy hónappal
meghosszabbították. A testület határozata úgy szól, hogy a pályázat végső beadási
határideje az országos határidő előtti 60 nap. Így a beadási határidő 2006. augusztus
31-re módosult, s ezzel lehetővé vált, hogy a társasházak utólag is igazolni tudják,
miszerint ezen hitelfelvételi konstrukciónak eleget tudnak tenni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el az előbb elhangzott módosítást!
Balogh József polgármester: kérdés, hozzászólás nem merült fel. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 főre módosult – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
247/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007.
évi költségvetés „Lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai’ fejezetében további
120.000,- eFt-ot – összesen 320.000,- eFt – biztosít a LKFT-2006-LA-2
pályázatához.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***
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Balogh József polgármester: szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 31 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a rendelet-módosítást.

25/2006. (VIII. 11.) ÖK.
RENDELETE
AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT
LAKÓÉPÜLETEK ENERGIATAKARÉKOS FELÚJÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 19/2001. (IV.20.) Ök. sz.
RENDELET (a továbbiakban: Rendelet) MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
16. § (1) bekezdésében kapott elhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:
1. §
Rendelet 4. § az alábbi bekezdéssel egészül ki:
„(7) A pályázó tulajdonosi közösségek akkor nyerhetik el az önkormányzati támogatást, ha a
pályázathoz a beruházás indításakor, készpénzben, vagy hitel felvétellel biztosítják az önrész
forrását, valamint az önkormányzati támogatás előfinanszírozását, és a beadott
pályázatukhoz kapcsolódóan nyilatkoznak a forrás rendelkezésre állásáról.”
2. §
E rendelet 2006. augusztus 11. napján lép hatályba.

***
II/1. NAPIRENDI PONT
BALOGH JÓZSEF POLGÁRMESTER VÁLASZA BÁRÁNY ISTVÁN
KÉPVISELŐ ÚR KÉRDÉSEIRE
Balogh József polgármester: kérdezi Bárány István képviselő urat, hogy
elfogadja- e a kérdéseire írásban megkapott válaszokat.
Bárány István képviselő: elfogadja a kapott válaszokat. Fontosnak tarja, hogy
elmondja, valóban akarják a Bácsai út építését. Egyetért azzal is, hogy önkormányzati
forrásból csak valós értékeket szabad kifizetni. A csatornázással kapcsolatban jelzi,
hogy tudomásul veszi, hogy a beruházás készítésekor rákötést nem igénylőknek kell
fúrni az út alatt. A csatlakozási pontok megvannak. Véleménye szerint a
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félreértelmezést az okozta, hogy a megkapott tervrajzon a tulajdonosok által
megvalósítandó kiágazás is rajta van.
***
III/1. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG TAGJAINAK
MEGVÁLASZTÁSÁRA
Balogh József polgármester: kérdés, észrevétel nem érkezett, ennek megfelelően
szavazásra bocsátja Szórádi Sándorné dr. megválasztását a Helyi Választási Bizottság
tagjaként.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 főre módosult – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal Szórádi Sándorné dr-t megválasztotta.
Szavazásra bocsátja Dr. Szalay Sándor megválasztását a Helyi Választási Bizottság
tagjaként.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal Dr. Szalay Sándort megválasztotta.
Szavazásra bocsátja Dr. Paksa Lajos megválasztását a Helyi Választási Bizottság
tagjaként.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal Dr. Paksa Lajost megválasztotta.
Szavazásra bocsátja Dr. Vinkovics József megválasztását a Helyi Választási Bizottság
póttagjaként.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal Dr. Vinkovics Józsefet megválasztotta.
248/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város
Helyi Választási Bizottságának
tagjaivá:
Szórádi Sándorné dr.-t
(9027 Győr, Bólyi F. u. 19.)
Dr. Szalay Sándort
(9025 Győr, Köztelek u. 25.)
Dr. Paksa Lajost
(9025 Győr, Szarvas u. 6.)
póttagjává: Dr. Vinkovics Józsefet (9023 Győr, Kodály Z. u. 43.)
választja meg.
***
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III/2. NAPIRENDI PONT
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS AZ ÜGYFÉLKAPU
REGISZTRÁCIÓS ELJÁRÁS TÁMOGATÁSÁNAK ELSZÁMOLÁSÁRÓL
Balogh József polgármester: kérdés, észrevétel nem érkezett, ezért szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
249/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és
Választási Hivatal és az Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást
jóváhagyja, egyben felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
2006. augusztus 15.
***

III/3. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT KÖZTERÜLETI RENDET JAVÍTÓ INTÉZKEDÉSEK CÍMŰ
ELŐIRÁNYZAT BIZTOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: A határozat kiegészítésére kíván javaslatot tenni,
mely szerint: a kiadási jogcím előirányzat csökkentéseknél a parlagfű mentesítés 8
millió forintja adminisztrációs tévedésből került az előterjesztésbe, helyette a
Városháza villamos rendszer felújítása jogcím 17.411.000,-Ft-ja emelkedik
8.000.000,-Ft-tal, így módosulna az új jogcímek forrásoldala.
Németh Zoltán képviselő: Néhány hónappal ezelőtt Kalmár Ákos képviselő tett
javaslatot ezen előirányzat csökkentésére, s azt az összeget kátyúzásra, illetve
útkorszerűsítésre javasolta fordítani. A válasz az volt, hogy a Városháza villamos
rendszerének korszerűsítése elodázhatatlan, mert rendkívül tűzveszélyes és
balesetveszélyes. Kérdése az, hogy mégis meg lehet oldani kevesebb pénzből a
villamos rendszer korszerűsítését, vagy a választás indokolja az átcsoportosítást?
Balogh József polgármester: Elsőként fontosnak tartja megjegyezni, hogy a II.
félévben az általános tartalék forrásként figyelembe vehető. Másodszor nem
választási kampányról van szó, hanem arról – emlékezteti képviselő-társait -, hogy
minden évben szeptemberben szokott sor kerülni előirányzatok és források
átcsoportosítására a költségvetés készítése után felmerülő problémák kezelésére,
pótelőirányzatok biztosításával. A kátyúzási munkákat feltétlenül be kell fejezni és az
7

sem volt előre látható, hogy az árvizek és az esős időszak miatt a szúnyogirtás 70
millió forintra tervezett költsége nem lesz elegendő a probléma kezelésére. Ugyanez a
helyzet – vagyis, hogy előre nem látható problémákról van szó – a következő
napirendként tárgyalásra kerülő, az oktatási intézményekben pótlólag jelentkező
karbantartások és felújítások esetében is. Ezekre értelemszerűen szintén biztosítani
kell a forrásokat, akár választások jönnek, akár nem. A javaslatokat egyébként az
intézmények-, illetve a szakirodák vezetői tették és most azok kerültek beterjesztésre,
amelyek a legsürgősebben orvosolandó problémák.
Valóban hangzott el képviselőtársától javaslat a Városháza villamos rendszerének
korszerűsítésére biztosított előirányzat átcsoportosítására. A jegyző úrra hivatkozva
azonban el tudja mondani: jelenleg a kivitelezési munkák közbeszerzési előkészítése
folyik, vagyis az már nyilvánvaló, hogy a jelentősebb kifizetésekre a következő évben
fog sor kerülni. Ezért van arra lehetőség most, hogy javaslatot tegyenek e forrás
terhére átcsoportosítások végrehajtására.
Kéri a jegyző urat, hogy ismertesse ezzel kapcsolatos álláspontját.
Dr. Kovács Lajos jegyző: Meg tudja erősíteni korábbi álláspontját, mely szerint
igenis szükség van a Városháza villamos rendszerének felújítására. Szó sincs arról,
hogy lemondott volna a korszerűsítés megvalósításáról, azonban a közbeszerzési
eljárás elhúzódása miatt valóban most van lehetőség arra, hogy ebből a pénzből
átcsoportosításokat hajtsanak végre. Bízik abban is - az előkészítő munkák
eredményeként - , hogy az eredetileg tervezettnél esetleg alacsonyabb összegből is
megvalósítható a tervezett fejlesztés.
Balogh József polgármester: További kérdés nem érkezett, ezért szavazásra
bocsátja a határozati javaslat 1/A pontját.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslat 1/A pontját.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1/B, 2/A, 2/B, valamint a 3. pontját.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslat 1/B, 2/A, 2/B, valamint a 3. pontját.
250/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.

„A” pont
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése - mint alapító - a Győri Kommunális
Szolgáltató Kft. törzstőkéjét 39 millió Ft készpénz befizetésével megemeli. A
törzstőke emelés folytán az Alapító Okirat 5.1. - 5.4. pontjai helyébe az alábbi
rendelkezések lépnek:
5. A társaság törzstőkéje rendelkezésre bocsátásának módja és
esedékessége
5.1. A társaság jelenlegi törzstőkéje 1.373.030.000.- Egymilliárdháromszázhetvenhárommillió-harmincezer/ forint, ezen belül az apport
1.213.755.340.- /Egymilliárd-kettőszásztizenhárommillióhétszázötven-
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ötezer-háromszáznegyven/
forint,
a
készpénz
159.274.660./Százötvenkilencmillió-kettőszázhetvennégyezer-hatszázhatvan/ forint.
5.2.

Az alapító 2006. augusztus 10-én hozott döntésével a társaság
törzstőkéjét 39.000.000.- /Harminckilencmillió/ forint készpénzzel
megemelte.

5.3.

Az alapító vállalja, hogy az 5.2. pontban írt tőkeemelés összegét 15
napon belül a társaság bankszámlájára befizeti.

5.4.

A társaság törzstőkéje az 5.2. pontban írt tőkeemelés folytán
1.412.030.000./Egymilliárd-négyszáztizenkétmillió-harmincezer/
forintra emelkedik, ezen belül az apport 1.213.755.340.- /Egymilliárdkettőszásztizenhárom-millióhétszázötvenötezer-háromszáznegyven/
forint
összegben
változatlan,
a
készpénz
198.274.660./Egyszázkilencvennyolcmillió-kettőszázhetven-négyezerhatszázhatvan/ forintra emelkedik.
Az Alapító Okirat e módosítással nem érintett rendelkezései
változatlanok maradnak.

„B” pont
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a 1./ pontban foglaltak szerint
módosított Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegének aláírására.
Felhívja a társaság Ügyvezető Igazgatójának figyelmét, hogy az Alapító Okirat
módosításának cégbírósági bejegyzéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:
2.

polgármester
Kovács Barnabás - KOMSZOL Kft. ügyvezető igazgatója
2006. október 10.

A Közgyűlés az alábbi kiadási jogcímek közötti előirányzat változásokat hagyja
jóvá:
„A” Kiadási jogcím előirányzat csökkentések:
•
•
•
•
•
•
•
•

Települési önkormányzati közutak burkolat felújítása (2005. évi állami
támogatás 2006. évi jóváírása, utófinanszírozása)
- 40.933
e Ft
Városháza villamos rendszer felújítása
- 25.411 e Ft
Kisebb volumenű munkák
- 10.000 e Ft
Harmónia Kht.-val kötött megállapodáson alapuló pénzátadás - 7.856 e Ft
Játszóterek szabványosítása
- 5.000 e Ft
Széchényi tér felújításának előkészítése, megvalósítása
- 4.250 e Ft
Likócs, Török u. terület megszerzés
- 4.000 e Ft
Járdajavítás és felújítás
- 2.000 e Ft
Összesen:
- 99.450 e Ft
„B” Kiadási jogcím előirányzat emelések:

Útkezelő Szervezet
• Felújítási kiadási előirányzatainak megemelése
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+ 28.000 e Ft

•

Fenntartási kiadási előirányzatainak megemelése
Ft
Összesen:

+ 13.000 e
+ 41.000 e Ft

Győri Kommunális Szolgáltató Kft.
• Városüzemeltetési szolgáltatásokra előirányzat megemelése + 19.450 e Ft
• Törzstőke emelés (Határozati javaslat 1. pontja szerint)
+ 39.000 e
Ft
Összesen:
+ 58.450 e Ft
•

Mindösszesen:
Felelős:
Határidő:

3.

+ 99.450 e Ft

polgármester
azonnal

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat változások 2006. évi
költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

polgármester
2006. évi költségvetés III. negyedévi beszámoló
***

III/4. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZAT OKTATÁSI INTÉZMÉNYEIBEN
PÓTLÓLAG JELENTKEZETT KARBANTARTÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK,
VALAMINT ELSŐ BESZERZÉSEK KÖLTSÉGEINEK FEDEZETÉRE
Balogh József polgármester: Megállapítja, hogy kérdés, észrevétel nem érkezett,
ezért szavazásra bocsátja összevontan a határozati javaslat 1. és 2. pontját.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
251/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1. )

A Közgyűlés az oktatási intézményekben pótlólag jelentkezett, alábbi
karbantartási és felújítási feladatok valamint első beszerzések költségeinek
fedezetét az alábbiak szerint biztosítja.
Központilag kezelt előirányzatok :
Tulipános Általános Iskola
Tető- és kerítés javítása
1 251 eFt
Belvárosi Óvoda
Bejárati ajtó cseréje

160 eFt
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Szentiváni Óvoda
Kapu-és ajtó csere, kémények és lapostető felújítás,
kazáncsere

2

eFt

3

eFt

382

Marcalvárosi Közoktatási Központ Óvoda és Általános Iskola
Konyha padozat, festés- mázolás felújítás
075
Tündérkert Kisdedóvó és Waldorf Óvoda
Külső csapadékvíz elvezető rendszer.
Ménfőcsanaki Petőfi Sándor Általános Művelődési Központ
Fűtésrendszer, vizesblokk és csatornarendszer
karbantartása

503

eFt

3 721

eFt

Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
Kollégium átfogó felújítása ablakcserével
16 764 eFt
Gábor László Műhelyiskola Építőipari Szakképző Iskola
Térburkolat szállítási feladatok, gépi tereprendezés,
csapv.
Richter János Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium
Épületszigetelés, gyakorló épület felújítása, csatorna
rendszer karbantartása, ÉV. Vizsgálat és a szükséges
javítások.
Jedlik Ányos Gépészeti és Informatikai Középiskola és Kollégium
Kollégium javítások és eü. festés,

99

eFt

88

eFt

1 210

eFt

6

8

Pattantyús Ábrahám Géza Ipari Szakközépiskola és Általános Művelődési Központ
Tanuszoda gépészeti és festés felújítás
2
eFt
700
Pálffy Miklós Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola
Villámvédelem teljes helyreállítása

750 eFt

Gyárvárosi Általános Iskola
Harmonikafal cseréje gipszkartonra

278 eFt

Móra Ferenc Általános Iskola és Középiskola
Tanuszoda karb, fűtési jelző- és túlfolyó csere

635 eFt

Móra Ferenc Óvoda
Balesetveszélyes kandeláberek bontása

126

Győrújbaráti tábor
Astrapool superclean medenceporszívó
Összesen :

11

eFt

735 eFt
36
eFt
174

Intézményekhez történő lebontásra
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium
ELSŐ BESZERZÉS - kollégium berendezése
2
000
Marcalvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola
ELSŐ BESZERZÉS - 2 csoport óvodai fejlesztés

080

Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium
ELSŐ BESZERZÉS - kollégiumi konyhai eszközök
Összesen :
Mindösszesen :

1

eFt

eFt

215

3
295
39
469

eFt
eFt
eFt

2.) A Közgyűlés az 1. pontban felsorolt kiadási előirányzatok fedezetének biztosítására
elrendeli a
318017 „Érettségi- és vizsgadíjakra” című kiadási jogcím
csökkentését 39 469 Ft összegben.
Felelős : Balogh József polgármester
Határidő : - előirányzat változtatásra azonnal,
- a költségvetési rendeletben történő átvezetésre: az I.-III. negyedéves
beszámolóval egyidejűleg
***
III/5. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A KULTURÁLIS IPGR ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES
ÉPÜLET ÁTALAKÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT BIZTOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 főre módosult – 30 igen, 1
tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
252/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul a Győri Nemzeti Színház részére az
integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezeti kialakításához 8.157,- eFt
pótelőirányzat biztosításához az alábbiak szerint:
Az önkormányzat 2006. évi költségvetésében
felhalmozás előirányzat
Győri Nemzeti Színház
- 138. Akadálymentesítés kialakítása
12

központilag

kezelt

1.800,- eFt

308094 Integrált pénzügyi-gazdasági rendszer intézményi bevezetése
- 6.357,- eFt
(a 2006. évi ingatlan értékesítési bevételi többlet esetén visszapótlási
kötelezettséggel)
Győri Nemzeti Színház
Integrált pénzügyi-gazdasági rendszer kialakításával kapcsolatos épület
felújítása, átalakítása, eszközbeszerzés, iratrendezés
- felújítási előirányzat (vizes blokk átalakítása)
+ 2.494,- eFt
- dologi előirányzat
+ 5.663,- eFt
( karbantartás, eszközbeszerzés, iratrendezés)
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/6 NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A SZOCIÁLIS IPGR ELHELYEZÉSÉHEZ SZÜKSÉGES ÉPÜLET
ÁTALAKÍTÁSI ELŐIRÁNYZAT BIZTOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 főre módosult – 31 igen, 1
tartózkodó szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
253/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul az Egyesített Egészségügyi és
Szociális Intézmény részére – az integrált pénzügyi gazdasági rendszer szervezeti
kialakításához – 7.870,- eFt pótelőirányzat biztosításához az alábbiak szerint:
2006. évi költségvetésben központilag kezelt karbantartási előirányzat:
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
- érintésvédelmi felülvizsgálat
- 1.500,- eFt
308094 Integrált pü-gazd. rendszer intézményi bevezetése- 6.370,- eFt
( a 2006. évi ingatlan-értékesítési bevételi többlet esetén
visszapótlási kötelezettséggel)
Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény
Integrált pénzügyi-gazdasági rendszer kialakításával kapcsolatos épület
felújítása, átalakítása, eszközbeszerzés, iratrendezés
- felújítási előirányzat (vizes blokk átalakítása)
+ 1.200,- eFt
- dologi előirányzat (karbantartás, eszk.beszerz., iratrendezés)+ 6.670,- eFt
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Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/7. NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A LENGYEL-MAGYAR BARÁTSÁG EMLÉKMŰ
FELÁLLÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA
Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
254/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Lengyel-Magyar Barátság Emlékmű felállítási
költségeihez további 500.000,-Ft-tal járul hozzá. Ennek érdekében az alábbi
előirányzat változásokat rendeli el:
304127 „Lengyel-Magyar Barátság Emlékműhöz hozzájárulás”
kiadási előirányzat emelése

+ 500,- eFt

350001 „Költségvetési tervezési tartalék”
kiadási előirányzat csökkentése

- 500,- eFt

Felelős: polgármester
Határidő: előirányzat rendezésre: azonnal
a ktv. rendeleten történő átvezetésre: a ¾ éves gazdálkodásról szóló
tájékoztatóval
***
III/8. NAPIRENDI PONT
AZ EURÓPAI AUTÓMENTES NAP 2006. ÉVI MEGRENDEZÉSÉRŐL
Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 31 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
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255/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Győr Megyei Jogú Város
részt vesz az „Európai Autómentes Nap” rendezvényeiben 2006. szeptember 22én és felhatalmazza a polgármestert az erre vonatkozó „2006. évi KARTA”
aláírására.
2./ A Közgyűlés a KERET Kulturális és Szabadidős Egyesület részére, az „Európai
Autómentes Nap” győri rendezvényének megrendezésére 250.000,-Ft támogatást
biztosít az önkormányzati Környezetvédelmi Alap terhére.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

III/9 NAPIRENDI PONT
JAVASLAT A GYŐR ÉS MOSONMAGYARÓVÁRI RÉGIÓ SZAKÁCSAINAK
KLUBJA TÁMOGATÁSÁRA
Balogh József polgármester: Megállapítja, hogy ehhez a napirendhez kérdés,
észrevétel nem érkezett. Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 főre módosult – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
256/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Idegenforgalmi Bizottság javaslatával
és hozzájárul, hogy a 2006. évi költségvetésben biztosított Idegenforgalmi bizottsági
keret terhére Győr és Mosonmagyaróvár Szakácsai Klubja 500.000,-Ft támogatásban
részesüljön a 2006. évi Luxemburgi Szakács Világbajnokságon történő részvételhez.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
a megállapodás megkötésére 2006. augusztus 15.
elszámolásra 2006. november 30.
***

III/10. NAPIRENDI PONT
KINCSTÁRI VAGYONKÖRBE TARTOZÓ INGATLAN ÖNKORMÁNYZATI
TULAJDONBA ADÁSA
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Balogh József polgármester: Kérdés, észrevétel nem érkezett. Szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozati javaslatot.
257/2006. (VIII.10.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
0747/7 hrsz-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését
kezdeményezi.
2. A Közgyűlés felhatalmazza Balogh József polgármestert, hogy tegye meg a
szükséges intézkedéseket az ingatlan tulajdonjogának Győr Megyei Jogú Város
Önkormányzata részére történő megszerzése érdekében.
3. Az ingatlant Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 8.§ (1) bekezdésében foglalt sport támogatása és az
egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése önkormányzati feladatok
ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és sport, szabadidő 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.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy a tulajdonba adás érdekében a jelen eljárásban
felmerült költségeket a vagyonkezelő részére megtéríti. Az Önkormányzat vállalja,
hogy tájékoztatja a KVI-t az ingatlannal kapcsolatos értékesítési szándékáról.
Az Önkormányzat vállalja, hogy az ingatlan önkormányzati tulajdonban maradása
esetén, az ingatlan tulajdonba adásától számított 5 éven át évente, a tárgyévet
követő év első felétől kezdődően tájékoztatja a KVI-t a hasznosítási cél
megvalósításáról.
6. Az Önkormányzat vállalja, hogy az 1. pontban feltüntetett ingatlan/ok
tulajdonjogát az ingatlanra/okra vonatkozó terhekkel együtt veszi át.
7. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilatkozik, hogy a vagyonigénylés
összhangban van a kistérségi területfejlesztési koncepcióval, illetve
területfejlesztési programokkal, valamint a települési önkormányzatok egyéb
fejlesztési programjaival.
***

NAPIREND UTÁN:
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Balogh József polgármester: Kérdés, bejelentés nem lévén megállapítja, hogy a
mai ülés végére értek. Felhívja képviselőtársai figyelmét, hogy a Szent István-napi
megemlékezésre és koszorúzási ünnepségre 2006. augusztus 18-án, pénteken 11
órakor kerül sor a Bécsi kapu téri Szent István szobornál.
A munkaterv szerinti következő Közgyűlés 2006. szeptember 21-én lesz.
Megköszöni a képviselők munkáját és a részvevők figyelmét, s az ülést 15.43 órakor
bezárja.
K.m.f.

Balogh József
polgármester

Dr. Kovács Lajos
jegyző
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