GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
8/2006. (V.18.)
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2006. május
18-án 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, 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 Ákos,
Horváth László, Kadler Zsuzsanna, Kalmár Ákos, Kovács Tamás, Németh Árpád,
Németh Zoltán, Pádár László, Sághy Zsolt, dr. Schreiner László, Dr. Somogyi Tivadar,
Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Szemes János és Wernerné Csordás Éva képviselők.
Távolmaradását előzetesen jelezte: Baralovics Ernő, Füke Géza képviselők.
Várható késését jelezte: Gergely Zoltán képviselő.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Kovács Lajos jegyző,
Dr. Horváth Klára aljegyző,
Vinglerné Baranyai Gyöngyi, az Önkormányzati és Szervezési Iroda vezetője,
Csete Miklósné polgármesteri referens,
Nagy Csaba ifjúsági- és sportreferens,
Zadravecz Margit, a Pénzügyi Iroda vezetője,
Lipovits Szilárd, a Vagyongazdálkodási Iroda helyettes vezetője,
Pápai Gábor, a Közbeszerzési Iroda helyettes vezetője,
Páternoszter Piroska, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetője,
dr. Németiné Bozsoki Zsuzsa, az Oktatási Iroda helyettes vezetője,
Iklódi Emilné az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Varga Gyula, a Kulturális Iroda helyettes vezetője,
Szekeres György, a Környezetvédelmi Iroda vezetője,
Wajzer Gábor, a Lakásügyi Iroda vezetője,
Szívós Attila, az Informatikai Iroda vezetője,
Jezsó György, a Városépítési Iroda vezetője,
Mezzöl Ferencné, az Adóiroda vezetője,
Nagyné Dr. László Edit, a Közigazgatási Iroda vezetője,
Székely Győző, az Építéshatósági Iroda vezetője,
Horváth Kis Andrásné, a Munkaügyi Iroda vezetője,
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Révi Zsolt, a Főépítészi Iroda vezetője,
Helyes Péter, a Beruházási és városüzemeltetési főmérnökség csoportvezetője,
Cseh Ferenc, a Közterület Felügyelet vezetője,
Kovács Barnabás, a KOMSZOL Kft. igazgatója,
Kocsis László, a „Győr 2000” Idegenforgalmi Közalapítvány elnöke,
Keszei Balázs, a „Győr 2000” Idegenforgalmi Közalapítvány titkára,
Korcsmáros György, a Győri Nemzeti Színház igazgatója,
a sajtó munkatársai, valamint
mintegy 5 érdeklődő állampolgár.
****
Balogh József polgármester: Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása
érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.
Távolmaradásukat előzetesen Baralovics Ernő és Füke Géza képviselők jelezték.
Várható késését Gergely Zoltán képviselő úr jelentette be.
Megállapítja, hogy az ülésen 30 képviselő – a megválasztott képviselők több mint fele
– jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.
Mielőtt a Közgyűlés megkezdené munkáját, szomorú kötelességének kell eleget
tennie. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy 2006. május 1-jén elhunyt Vasilescu
János műgyűjtő, Győr város díszpolgára, aki nagylelkű adományával gyarapította a
város kulturális életét. Búcsúztatása 2006. május 23-án lesz a Farkasréti temető
ravatalozójában. A gyászmisére a városmajori Jézus Szíve Plébánia templomban kerül
sor 1715 órakor.
Kéri a jelenlévőket, hogy 1 perces néma felállással tisztelegjenek emlékének!
A rövid megemlékezés után tájékoztatja a közgyűlést az ülés tervezett napirendjéről,
melyet a meghívó tartalmaz.
- A napirendben I/2. sorszámmal jelzett „Beszámoló az idegenforgalmi fejlesztési
program megvalósításának menetéről” c. előterjesztés az április 27-i közgyűlés
anyagával együtt került kiküldésre.
Az ülés előtt került kiosztásra:
- a meghívóban III/2. sorszámmal jelzett „Javaslat a 2006. április hónapban az
intézmények által saját hatáskörben, továbbá a polgármesteri hivatalban
végrehajtott előirányzat-módosításokról” című előterjesztés.
- Szintén az ülés előtt került kiosztásra a „Javaslat a KOMSZOL Kft. és a Xantus
János Állatkert Kht. Felügyelő Bizottságának megválasztására” című
előterjesztés,
- valamint a „Javaslat a Piacok és Vásárcsarnok Győr Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói megbízás meghosszabbítására” című
előterjesztés,
- továbbá a „Köszönet az árvízi védekezésben részt vett katonáknak” című
előterjesztés,
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a „Javaslat pályázat benyújtására és pályázati önrész biztosítására a Városi
Tűzoltóság számára”,
melyeket a zárt ülést megelőzően folytatólagos sorszámozással javasol a napirendre
felvenni.
-

A „Javaslat a Győri ETO KC női kézilabda csapat teljesítményének elismerése” című
előterjesztés az ülés közben kerül kiosztásra, ezért a zárt ülést követően javasolja
tárgyalni.
Kéri a képviselő-testületet, hogy akinek a napirendi pontokkal, azok sorrendjével
kapcsolatos észrevétele, vagy más javaslata van, jelezze!
Németh Zoltán képviselő: Javasolja, hogy a következő közgyűlés tárgyalja „A fizetőparkolóhelyek
létesítéséről,
valamint
üzemeltetésének
módjáról”
szóló
önkormányzati rendelet-módosítást a parkolózár részleges feloldása tekintetében.
Mivel közeleg az idegenforgalmi szezon, most lát esélyt arra, hogy a korábban
elkövetett hibákat részben orvosolni tudják és még plusz bevételhez juttat
Balogh József polgármester: Információi szerint az anyagot a szakemberek már
készítik. Kérdezi Eredics alpolgármester urat, mikorra várható a végleges módosítási
javaslat?
Eredics Imre alpolgármester: Mikrofon hozzászólása nélkül adta meg válaszát,
miszerint a II. féléves munkaterv keretében a Közgyűlés elé kerül a parkolókkal
kapcsolatos rendelet-módosítás.
Balogh József polgármester: Kérdezi képviselőtársát, elfogadhatónak tartja-e az
alpolgármester úr által adott választ?
Németh Zoltán képviselő: A képviselő úr mikrofon használata nélkül a
következőket válaszolja: Amennyiben az első félév utolsó közgyűlése elé bekerül az
anyag, elfogadja a választ.
Balogh József polgármester: További észrevétel nem érkezett, ennek megfelelően
szavazásra bocsátja a szóban kiegészített és írásban kiküldött napirendet.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal a beterjesztett napirendet elfogadta.

I. FŐ NAPIRENDEK:
1.

Tájékoztató a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány 2005. évi
tevékenységéről és gazdálkodásáról
Előadó:Kocsis László, a Győr 2000 Idegenforgalmi Közalapítvány elnöke

2.

Beszámoló az idegenforgalmi fejlesztési program megvalósításának menetéről
Előadó:Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester
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3.

Javaslat Győr Megyei Jogú Város 2006. évi költségvetési rendeletének az
előirányzatok 2006. január 1. és 2006. március 31. közötti változásai miatti
módosítására
Előadó:Balogh József polgármester

4.

Éves ellenőrzési jelentés a Polgármesteri Hivatalban 2005. évben végzett
belső, valamint az önkormányzat intézményeit és az önkormányzati tulajdonú
társaságokat érintő ellenőrzésekről
Előadó:Balogh József polgármester

5.

Tájékoztató a Győr és térsége Hulladékgazdálkodási rendszer megvalósításáról
Előadó:Hegyi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke

6.

Tájékoztató az illegális szemétlerakó helyek felszámolására tett intézkedések
2005. évi tapasztalatairól
Előadó:Eredics Imre alpolgármester

7.

Tájékoztató a Győr városi szennyvíztisztító telep továbbépítése beruházásról
Előadó:Eredics Imre alpolgármester

8.

Tájékoztató az idősek egészségi állapotáról
Előadó:Dr. Schmidt Péter alpolgármester

9.

Győr város települési környezetvédelmi programjának felülvizsgálata és
beszámoló az eddig elvégzett feladatokról
Előadó:Németh Zoltán, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

10.

Az önkormányzat személyes gondoskodást nyújtó szociális intézményei
szakmai feladatai ellátásának 2005. évi értékelése
Előadó:Dr. Somogyi Tivadar, a Szociális Bizottság elnöke

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

Javaslat Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott
intézmények és a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak adható elismerő címekre
és címpótlékokra
Előadó:Balogh József polgármester
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2.

Tájékoztató a 2006. április hónapban az intézmények által saját hatáskörben,
továbbá a polgármesteri hivatalban végrehajtott előirányzat-módosításokról
Előadó:Balogh József polgármester

3.

A Belügyminisztérium lakótelepi program pályázat további felhasználási
javaslata
Előadó:Balogh József polgármester

4.

Javaslat Kunszentmárton Város Önkormányzata támogatására a HármasKőrös okozta árvízi károk enyhítésére
Előadó:Balogh József polgármester

5.

A közalkalmazottak létszámának változásáról szóló 400/2005. (XI.7.) Kgy. sz.
és a 23/2006. (II.9.) Kgy. sz. határozatok kiegészítése
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

6.

Értékelés az oktatási intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről
Előadó:Dr. Kun András alpolgármester

7.

Összefoglaló értékelés a kulturális ágazatba tartozó intézmények szakmai
feladatainak 2005. évi teljesítéséről
Előadó:Dr. Schmidt Péter alpolgármester

8.

Javaslat a civil és alapítványi keret költségvetési előirányzat felhasználására
Előadó:Dr. Schmidt Péter alpolgármester

9.

Vélemény közforgalmú gyógyszertár létesítéséről
Előadó:Dr. Dézsi Csaba András egészségügyi tanácsnok

10.

A polgármester és alpolgármesterek illetményének, valamint
költségátalányának megállapítása
Előadó:Dr. Schreiner László, a Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság elnöke

11.

Alapítványi támogatás polgármesteri keretből
Előadó:Graffelner Kálmán, a Pénzügyi Bizottság elnöke

12.

Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok döntési
hatáskörben hozott határozatairól

13.

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott
döntésekről
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14.

15.

16.

17.
18.

19.

Javaslat a KOMSZOL Kft. és a Xantus János Állatkert Kht. Felügyelő
Bizottságának megválasztására
Előadó: Hegyi Zoltán képviselő, a Tulajdonosi Bizottság elnöke

Javaslat a Piacok és Vásárcsarnok Győr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
ügyvezető igazgatói megbízás meghosszabbítására
Előadó: Hegyi Zoltán képviselő, a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Köszönet az árvízi védekezésben részt vett katonáknak
Előadó: Balogh József polgármester
Javaslat pályázat benyújtására, pályázati önrész biztosítására a
VárosiTűzoltóság részére
Előadó: Balogh József polgármester
Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni
méltányossági kérelem elbírálására
Előadó:Dr. Schreiner László, a Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság elnöke
Javaslat a Győri ETO KC női kézilabda csapat teljesítményének elismerésére
Előadó: Balogh József polgármester

IV. NAPIREND UTÁN:
***

I/1. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR 2000 IDEGENFORGALMI KÖZALAPÍTVÁNY
2005. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS GAZDÁLKODÁSÁRÓL
Balogh József polgármester: Üdvözli a napirend tárgyalásához megjelent Kocsis
László urat, a kuratórium elnökét és kérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni az
előterjesztést?
Mivel sem kiegészítés, sem kérdés, vélemény nem érkezett, így szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre
módosult – 29 igenlő, egyhangú szavazattal jóváhagyta a közalapítvány
tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentést.
131/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr 2000 Idegenforgalmi
Közalapítvány 2005. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról készített
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közhasznúsági jelentést jóváhagyja, egyúttal felkéri a kuratórium elnökét,
hogy gondoskodjon a jelentés közzétételéről.
Felelős: Kocsis László kuratóriumi elnök
Határidő: azonnal
***
I/2. NAPIRENDI PONT
BESZÁMOLÓ AZ IDEGENFORGALMI FEJLESZTÉSI PROGRAM
MEGVALÓSÍTÁSÁNAK MENETÉRŐL
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: Jó lett volna, ha a Közgyűlés elé
kerülő anyag terjedelmesebb, mert az azt jelentette volna, hogy a kitűzött célok
túlnyomó többségét teljesítették. Az utóbbi évben visszaesés volt tapasztalható Győr
turisztikai életében. A vizsgálat megállapította, ennek oka a marketing tevékenységre
fordított kevés összeg. Azt is tudomásul kell venni, hogy az utazási szokások
megváltoztak és tavaly még az időjárás sem volt kedvező a turizmus számára.
Viszont örömmel jelenti, hogy a KSH adatai szerint az idei első negyedévet vizsgálva,
a tavalyi évhez viszonyítva 15 %-os javulás tapasztalható. Ez komoly reményeket ad az
elkövetkező időszakra.
A vendégforgalom tekintetében - mivel a KSH kivette ebből a körből a kisebb
szálláshelyeket és kollégiumokat – július közepén várható számszaki eredmény.
Fontosnak tartja kiemelni, hogy tavaly a kisvállalkozásokat 10 millió forintos
pályázati lehetőségekkel támogatta az önkormányzat. Mivel az idei évben is nagy az
érdeklődés e tekintetben, reméli, az önkormányzat újfent biztosítani fogja ezt a
pályázati lehetőséget.
A Turinform Iroda tevékenységével kapcsolatban nagyon pozitív visszajelzések
érkeznek a városból és a Magyar Turizmus Rt. is 80 %-ra értékelte az iroda
munkájának eredményességét, színvonalát.
Ferenczy Lajos képviselő, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke: A bizottság javasolja
a beszámoló elfogadását. Az idegenforgalmi koncepciót illetően egy három éves
munka befejező szakaszában vannak, így a részletes beszámoló később kerül a
közgyűlés elé. Jelenleg a hivatalnak nincs idegenforgalmi referense, aki segíteni tudná
a szakmai munkát, kéri ebben a mielőbbi intézkedést!
Igaz, a vendégforgalom csökkent, de felhívták az érintett vendéglátósok, szállodások
figyelmét, hogy szélesebb körben éljenek az üdülési csekk adta lehetőségekkel.
A negatívumok mellett azonban meg kell jegyezni azt is, hogy jelentősen emelkedett
az idegenforgalmi adóbevétel.
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: Felhívja Ferenczy képviselő úr
figyelmét, hogy téved az idegenforgalmi referens személyét illetően, mivel ezt a
feladatot Gyulai Péterné látja el a hivatalban, akinek a munkájával teljes mértékben
elégedett.
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Balogh József polgármester: Valószínűleg az elnök úr azt szerette volna mondani,
hogy főállású idegenforgalmi referensre lenne szükség és nem osztott munkaidős
kollegára. Igaz, hogy Gyulai Péterné más, egyéb munkája mellett látja el ezt a
feladatot, de mellette szól, hogy nagy gyakorlattal rendelkezik és szakmabeli.
Elkötelező ígéretet nem tud adni egy 8 órás munkaidőben tevékenykedő személy
biztosítására ebben a munkakörben.
Bárány István képviselő: Meggyőződése, hogy nem csak azok tehetnek az
idegenforgalom fellendítéséért, akik közvetlenül ebben a szakmában tevékenykednek.
2005-ben 205,5 millió Ft állt rendelkezésre az idegenforgalmi kiadásokra. Ebből
azonban keveset forgattak vissza erre a szakterületre, illetve a városmarketingre.
Nap, mint nap tapasztalja, hogy az idegenforgalommal foglalkozó vállalkozók nagyon
várják az idei évi pályázati lehetőségeket, amire – tudomása szerint – 10 millió Ft
szerepel a költségvetésben. Szeretné tudni, mikorra várható a pályázat kiírása?
A parkolás ugyancsak nem kis gond a városban és persze ez is szervesen kapcsolódik
az idegenforgalmi szezonhoz. Tudomására jutott, hogy a Termál Hotel panzió parkoló
nélkül kénytelen üzemeltetni a szállodáját, sőt még a kerékbilincselésre feljogosító
táblát is kihelyezték, annak ellenére, hogy az ingatlan megvásárlásakor a parkolókért
kiszabott vételárat megfizette. Véleménye szerint az ilyen fajta intézkedések nem
segítik az idegenforgalmi fejlesztési programot.
Általános dolog – és erre más városok is példát mutatnak -, hogy ahol élményfürdőt
létesítenek, szinte vele párhuzamosan, de legalábbis rövid időn belül egy négy, vagy
ötcsillagos wellness szállót is megépítenek. Győrben a több ütemű termálfejlesztés
keretén belül tervezték az élményfürdő megnyitását követően egy gyógy-, illetve
konferencia szálloda megépítését, amire a mai napig nem került sor, pedig jelentős
számú magánbefektető vár arra, hogy ilyen beruházást véghezvigyen. Csupán a terület
kérdéses, annak ellenére, hogy pl. a volt olajgyár területe még ma is elhanyagolt,
kihasználatlan. Érdemes lenne ezen elgondolkodni!
Dr. Kun András alpolgármester: Az előterjesztést jónak tartja és elfogadásra
javasolja. Az elhangzott hozzászólásokkal kapcsolatban viszont nem mindenben ért
egyet Bárány képviselőtársával. Álláspontja szerint nem szabad az idegenforgalmi
adót és az idegenforgalomra költött összegeket összehasonlítani.
A különböző támogatásokra fordított összegek általában nem azonosak a
költségvetésben meghatározott számadatokkal, mivel sok, költségvetésen kívüli tétel
emeli ezeket az összegeket.
Minden jelentkező vállalkozót tájékoztatnak a rendelkezésre álló, a rendezési tervben
szereplő beruházási területekről és lehetőségekről.
Mindenki előtt világos, hogy a marketing tevékenységnek indirekt hatása van. Tehát,
ha 2005-ben kevesebbet költött a város marketingre, annak hatása nem abban az
évben jelentkezik. A tavalyi év csökkenési tendenciájának okát a korábbi évek ilyen
típusú tevékenységénél kell keresni. A beszámolóban erre utalás nem található.
Személy szerint továbbra is szorgalmazza a pályáztatást és javasolja a több funkciós
felhasználási lehetőségeket, szolgálhatja más pályázatok önrész finanszírozását is,
vagy esetleges hitelkamat törlesztés hozzájárulásának lehetőségét.
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A várost járva úgy tapasztalja, mind a kultúrában, mind a sport tevékenységben
pozitív „lüktetés” tapasztalható. Úgy gondolja, a különböző területek marketingjét
egységesen kell kezelni, mert csak így lehet előbbre jutni. Nagyon fontos, hogy a
marketing tevékenységnél ne csak szórólapokban gondolkodjanak, ez annál sokkal
összetettebb feladat.
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: Emlékezteti alpolgármester urat,
hogy három évvel ezelőtt ketten voltak azon az összejövetelen, ahol kisvállalkozókkal
egyeztettek a pályázati lehetőségről. Ezt az alapot azért hozták létre, hogy a 200 m2
alatti ingatlan-tulajdonosoknak segítséget nyújtsanak. Tudomásul kell venni, hogy
nem nagy összegről van szó, és akik élni szeretnének ezzel a lehetőséggel, nem igazán
jártasak a pályázat írásban.
Szeretné, ha ez a pályázati rendszer a továbbiakban is fenn maradna!
Balogh József polgármester: Kiegészítésként elmondja, fejlesztési programról van
szó, ami vonatkozhat programokra, illetve létesítményekre. Tájékoztatja a
jelenlévőket, hogy a nemzeti fejlesztési program keretében két szálloda építése is
elkezdődött Győrben, jelentős állami támogatással, illetve magántőke bevonásával. Az
egyik a Kereskedelmi és Iparkamara mellett épül, mely 96 szobás konferencia
szálloda, 1,5 milliárd forintért. A másik pedig egy tanszálló, melyet az Apáczai Csere
János Tanítóképző Főiskola idegenforgalmi szakának tanulmányi feltételeit hivatott
javítani, a PPP program keretében. Mindkét létesítmény egy éven belül elkészül, ezzel
is javítani fogják a győri idegenforgalmi körülményeket.
Ugyancsak döntés született, hogy Győrtől kb. 30-40 km-re Máriakálnok és Bezenye
térségében egy nagy Euro-disneyland kerül megépítésre, ahol a szállodai kapacitás
még nem eldöntött. Az állam ezt a beruházást is támogatja.
Azért hangsúlyozta mindezt, mivel a 2012-es Labdarúgó Európa-bajnokság
megszervezésére benyújtott pályázat elbírálása folyamatban van, melyben jelentős
szállodafejlesztés szerepel.
Mivel több hozzászólás nem érkezett a vitát lezárja és szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 főre módosult – 31 igenlő,
egyhangú szavazással a határozatot elfogadta.
132/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az idegenforgalmi
fejlesztési program megvalósításának menetéről szóló előterjesztéssel.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
I/3. NAPIRENDI PONT
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JAVASLAT GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI
RENDELETÉNEK AZ ELŐIRÁNYZATOK 2006. JANUÁR 1. ÉS 2006.
MÁRCIUS 31. KÖZÖTTI VÁLTOZÁSAI MIATTI MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Mivel a témában sem kérdés, sem hozzászólás nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a rendelet-módosítást.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 22 igenlő, 8 nemleges
szavazattal és 1 tartózkodással elfogadta a rendeletet.
17/2006. (V.19.) ÖK.
RENDELETE

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 6/2006. (II.24.) ÖK.
RENDELETE 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, továbbá az államháztartás működési rendjéről szóló
217/1998. (XII. 30.) Korm. sz. rendelet előírásai alapján az önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről szóló 6/2006.(II. 24.) Ök. rendeletet (továbbiakban: R.) a
következők szerint módosítja:
1.§
A R. 3.§-a (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
"(1) A Közgyűlés a város 2006. évi költségvetésének
kiadási főösszegét
35.076.367 eFt-ban
(a R/1.a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3b. sz.
melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és kiadási főcsoportok szerinti
részletezésben)
összegben állapítja meg.
(2) A Közgyűlés a város 2006. évi költségvetésének
bevételi főösszegét
35.076.367 eFt-ban
(a R/1a-b. sz. mellékletben összevontan, illetve a R/2. és R/3a. sz.
melléklet(ek)ben lévő szerkezetben és bevételi csoportok szerinti
részletezésben)
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,
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e./ R/3/b. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/3/b. sz. melléklete,
f./ R/7/a. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/7/a. sz. melléklete,
g./ R/7/c. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/7/c. sz. melléklete,
h./ R/7/d. sz. melléklete helyébe jelen rendelet R/7/d. sz. melléklete lép.
3.§
Ez a rendelet 2006. május 20-án lép hatályba, de rendelkezéseit értelemszerűen
2006. február 24-től kell alkalmazni.
***
I/4. NAPIRENDI PONT
ÉVES ELLENŐRZÉSI JELENTÉS A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
2005. ÉVBEN VÉGZETT BELSŐ, VALAMINT AZ ÖNKORMÁNYZAT
INTÉZMÉNYEIT ÉS AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ
TÁRSASÁGOKAT ÉRINTŐ ELLENŐRZÉSEKRŐL
Iklódi Emilné, az Ellenőrzési Iroda vezetője: Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és az ott felmerült kérdésekre most
szeretne válaszolni: az egyik kérdés az intézmények által saját hatáskörben kötött
bérleti szerződésekre irányult, melyek 46 %-a nem felel meg a vagyonrendeletben
foglaltaknak. Szeretnék tudni, miért ilyen magas ez százalék, mennyiben tekinthető ez
egyedi esetnek, illetve vannak-e olyan intézmények, akik rendszeresen megsértik a
vagyonrendelet előírásait?
A vizsgálat megállapítása szerint 13 intézményből hatnál fordult elő ez a
szabálytalanság, és öt esetben nem lehetett összehasonlítást végezni visszamenőleg,
mert az előző ellenőrzések alkalmával ez nem volt vizsgálati szempont. Egy iskolai
büfé bérbeadásánál két ellenőrzés is megállapította, hogy bizonyos hiányosságok
állnak fenn.
A Győri Nemzeti Színházban a jogszabályban maximált túlmunka végzés határát a
vizsgált időszakban jelentősen túlteljesítették. A legkiemelkedőbb esetben egy
munkavállaló éves szinten 878 óra túlmunkát végzett. Az Ellenőrzési Iroda nem végez
tételes vizsgálatot, hanem csak szúrópróba szerűt és azon belül tételest. Itt is három
évnek a túlmunka végzését vizsgálták és ebből egy hónap volt csak a tételes. Ez a 878
óra valóban sok és téves is. 2002-ben a TÁKISZ új programot vezetett be és két hónap
túlórája, összesen 192 óra duplán került a nyilvántartásba. Amikor ezt észlelték,
módosították, a dolgozó nem kapott több bért. Viszont az analitikus nyilvántartást
nem javították ki, így most helyesen a 878 óra csak 686 óra. Ez is sok, de a színház
gazdasági igazgatója szerint, ebből 411 óra hétvégi munka és 2002-ben hat
nagyszínházi és öt kisszínházi bemutató volt. Ez nem egyedi eset, mivel abban az
évben ilyen magas számú túlóra több dolgozónál is előfordult.
Graffelner Kálmán képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke: Számára nem
elfogadható az Ellenőrzési Iroda vezetőjének magyarázata, ugyanis nagyon soknak
tartja, hogy a szerződések 46 %-a nem felel meg a vagyonrendeleti szabályozásnak. A
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túlórával kapcsolatban még a 686 órát is rendkívül soknak tartja, melynek a
valóságtartalma erősen megkérdőjelezhető.
Iklódi Emilné, az Ellenőrzési Iroda vezetője: Az előterjesztés az iroda 2005. évi
munkájáról szól. Ebben az évben 13 intézményt ellenőriztek és ennek a 46 %-a a hat
intézmény. A hibák tulajdonképpen inkább hiányosságok, formai hibák.
A színházzal kapcsolatban az ellenőrzés során bekérték a havi jelenléti íveket,
melyeken a havi rendes és túlmunka van feltüntetve. A TÁKISZ-tól is bekérték a
számfejtéseket és az igazgató úr levele is alátámasztja ezt a magas óraszámú
túlmunkát.
Wernerné Csordás Éva képviselő: Először is sok sikert kíván az irodavezető
asszony új munkaköréhez. Tapasztalata szerint sokat segít az intézmények
munkájában, ha az Ellenőrzési Iroda az előírt szokásos ellenőrzési tevékenységen túl
is kapcsolatot tart velük. Szeretné, ha ez továbbra is így működne!
Az előző években sokkal súlyosabb hibákat tártak fel az ellenőrzések során, mint
mostanában. Az intézmények pénzügyi, gazdálkodási fegyelme sokat fejlődött. Ez
mindenképpen örvendetes. Ugyancsak pozitív elmozdulást jelent, hogy az
intézmények pénzügyi és gazdálkodási fegyelme sokat erősödött, szakszerűbbé vált,
még akkor is, amikor a pénzügyi bürokrácia jelentős körben szélesedett.
Azt el kell ismerni, hogy a szóban forgó büfék bérleti szerződéseinek megkötésével
kapcsolatban az intézménynek nem volt meg a szakmai kompetenciája, viszont
minden esetben kikérheti a Vagyongazdálkodási Iroda segítségét. Ennek ellenére
javasolja, hogy az Ellenőrzési Iroda adjon szakmai segítséget, konzultáljanak az
intézményekkel, hogy ilyen esetekben milyen előírásokat kell figyelembe venni.
Szeretne végre egy olyan előterjesztést látni, amiben azt írják le, hogy az adott
intézmény precízen és jól végzi a munkáját!
Szemes János képviselő: A Gazdasági Ellátó Központra vonatkozó megállapítások
közül egyetlen egy példát szeretne kiemelni: „2003-ban a GEK tulajdonát képező
gépjárművet 900.000,-Ft-ért adták el annak ellenére, hogy az Autoform Kft.
1.207.000,-Ft vételárat javasolt.”
Szeretné tudni, hogy az Autoform Kft. mint vásárló ajánlotta fel az 1.207.000,-Ft-ot,
vagy ez az összeg egy értékbecslés?
Horváth László képviselő: Az Ellenőrzési Iroda megállapításai minden esetben
szakmailag megfontoltak és korrektek. Jó lenne nagyobb hangsúlyt fektetni a tipikus
hibák kiküszöbölésére, ugyanis az anyagból is látható, hogy az intézmények 77 %-nál
a belső szabályzatokkal van probléma. Ha az iroda készítene egy típus szabályzatot,
azt már az intézmények könnyebben tudnák a saját arculatukra alakítani.
A bérleti szerződéseknél típus hiba a jegyzői ellenjegyzés és a polgármesteri aláírás
hiánya. Ezen formanyomtatványokkal lehetne segíteni.
Fontosnak tartja, hogy az Ellenőrzési Iroda rendszeresen tartson továbbképzéseket az
intézmények számára.
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Graffelner Kálmán képviselő: Nem az Ellenőrzési Iroda észrevételeivel van
problémája, hanem azzal, hogy nem kérnek intézkedést a hibák kijavítására, nincs
megállapításaiknak következménye, holott ha egy magánember megsérti az
önkormányzati rendeletet, bírságot kap.
Eredics Imre alpolgármester: Felhívja a figyelmet, hogy a beszámolóban foglalt
adatok a 2001-2004. december 30-ig terjedő időszakra vonatkoznak. Nem ért egyet
Graffelner képviselőtársával abban, hogy az ellenőrzések megállapításait nem követik
hathatós intézkedések. A hivatalban működő Közbeszerzési Iroda egyik feladata, hogy
az intézmények helyett a közbeszerzési feladatokat ellássa.
A bérleti szerződésekkel kapcsolatban a Vagyongazdálkodási Iroda is számos
intézkedést hozott. Mindezek alapján bízik abban, hogy a szigorítások következtében
a következő időszak ellenőrzési jelentései már lényegesen kevesebb hiányosságról,
szabálytalanságról szólnak.
Sajnos oktatásra az irodának a jövőben sem lesz személyi kapacitása, hiszen a
létszámcsökkentés őket is érinti, de a megállapítások elemzése ezt követően is meg
fog történni.
Balogh József polgármester: Az elhangzottak megszívlelendő dolgok, annál is
inkább, mert a gazdasági területen jelentős átalakításokat terveznek, melynek erős
szakmai irányítást szánnak.
Az átszervezés elsősorban azt jelenti, hogy részben önálló gazdasági szervezetek
lesznek, a döntési jog megmarad, de az adminisztráció központosítva lesz. Így sokkal
szorosabban lehet irányítani az intézményeket.
A bérleti szerződésekkel kapcsolatban elmondja, hogy a hozzá kerülő anyagokat 95 %ban jóváhagyta, de az esetleges aránytalanságokra mindig figyelt. Azzal egyetért, hogy
a vagyonrendeletben foglalt előírásokat be kell tartani.
Iklódi Emilné, az Ellenőrzési Iroda vezetője: Wernerné képviselő asszonynak
válaszolja a következőket: szakmai konzultáció eddig is volt, mégpedig külön az
igazgatóknak és külön a gazdasági vezetőknek. Ezt a hagyományt továbbra is folytatni
kívánják.
Az autóeladással kapcsolatban elmondja, hogy a GEK felértékeltette az Autoform Kft.vel a gépkocsit és utána a MÜEFKER Bt.-nek adta el. Az ellátó központ volt igazgatója
úgy nyilatkozott, azért nem a becsült értéken értékesítették, mert közben gumicserét
és egyéb javítást kellett rajta végrehajtani. Ezt a magyarázatot az Ellenőrzési Iroda
nem fogadta el.
Horváth képviselő úr továbbképzésre vonatkozó javaslatának azért nem tudnak eleget
tenni, mert az iroda most már csak öt főből áll és az idejükbe ez már nem fér bele. Az
új belső ellenőrzési rendszer kialakítása kapcsán most hoznak létre egy országos
módszertani központot az új szakemberek kiképzésére.
A képviselő úr a szabályzatokat is említette. Meg kell jegyeznie, hogy minden
intézmény rendelkezik szabályzattal, amelyek megfelelőek, csak mivel a jogszabályok
sűrűn változnak, azokat figyelemmel kell kísérni és aktualizálni. Mindig fel szokták
hívni a gazdasági vezetők figyelmét, hogy ha a régi szabályzatban már sok a
módosítás, készítsenek egy egységes újat.
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Graffelner Kálmánnak mondja, hogy az az iskola, mely kétszer is megsértette a
vagyonrendeletet, az már a következő szezonban szabályos bérleti szerződést kötött,
mely a részletes jelentésben szerepel.
Balogh József polgármester: A téma lezárása után szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal az éves ellenőrzésekről szóló jelentést elfogadta.
133/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2005. évben végzett belső,
valamint az önkormányzat intézményeit és az önkormányzati
tulajdonú társaságokat érintő ellenőrzésekről szóló éves ellenőrzési
jelentést, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó
költségvetési szervek éves ellenőrzési jelentései alapján készített éves
összefoglaló ellenőrzési jelentést elfogadja.
***
I/5. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR ÉS TÉRSÉGE HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI
RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL
Bécsi Zoltán képviselő, az Informatikai, Stratégia Tervezési és EU Bizottság elnöke:
Az előterjesztést a bizottság megtárgyalta és elfogadásra javasolja némi határozati
módosítással. Győr számára rendkívül fontos ennek a hulladékgazdálkodási
rendszernek mielőbbi megvalósítása többek között azért, mert a jelenlegi
szeméttároló kapacitás már kevésnek bizonyul, másrészt pedig nem felel meg az
Európai Unió által előírt szabályoknak és persze a szemét sem lesz kevesebb.
Információi szerint önmagukat környezetvédőnek nevező szervezetek a projekt
megvalósítása elleni fellépésre készülődnek. A környezetvédők jogilag próbálnak
érvényt szerezni akaratuknak. Ez ellen tenni nem tudnak, végül úgyis megvalósulnak
a beruházások, csak lassítják a megvalósítás ütemét.
A következőkkel javasolják kiegészíteni a határozati javaslatot: „Győr Megyei Jogú
Város Közgyűlése felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a projekt végrehajtásával
kapcsolatban fordítson kiemelt figyelmet Győr város polgárainak tájékoztatására.”
Hegyi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke: Egyetért képviselőtársa felvetésével és a
közbeszerzés keretén belül önálló projekt elemet fog képezni – hasonlóan a
szennyvíztisztító beruházáshoz – a lakossági tájékoztatás.
Balogh József polgármester: Mivel további észrevétel a témával kapcsolatosan nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a kiegészített és az előterjesztő által befogadott
határozati javaslatot.
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Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 32 főre módosult – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
134/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Győr és térsége
hulladékgazdálkodási
rendszer"
megvalósításával
kapcsolatos
tájékoztatót elfogadja, és egyben kéri a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulási Tanácsának elnökét,
hogy továbbra is tájékoztassa a Közgyűlést a beruházás
előkészítéséről.
2./A Közgyűlés felkéri a Társulási Tanácsot, hogy a projekt
végrehajtásával kapcsolatban fordítson kiemelt figyelmet Győr város
polgárainak tájékoztatására.
Felelős: Hegyi Zoltán, a Társulási Tanács elnöke
Határidő: folyamatos
***

I/6. NAPIRENDI PONT
TÁJÉKOZTATÓ AZ ILLEGÁLIS SZEMÉTLERAKÓ HELYEK
FELSZÁMOLÁSÁRA TETT INTÉZKEDÉSEK 2005. ÉVI
TAPASZTALATAIRÓL
Eredics Imre alpolgármester: Örömmel tájékoztatja képviselőtársait, hogy 2005ben sikerült előbbre jutniuk az illegális szemétlerakások visszaszorításában. A számok
is jól mutatják, milyen sok az a szemét mennyiség, amelynek elbánásáról
gondoskodni kellett, ami jelentős kiadással is járt. Mindenkinek tudomásul kell
venni, hogy ennek fedezete közpénz. Az mindenképpen pozitív, hogy nem a város
különböző zeg-zugából kell elszállítani az illegálisan hátrahagyott szemetet, hanem
nagy részét a lakosság a városrészekben lévő hulladékudvarokba beszállítja.
Nagyon fontosnak tartja a jövőre nézve, hogy a szankcionáláson változtassanak, a
jogszabályt szigorítsák. Sok esetben nem lehet a szabálysértési eljárásokat lefolytatni,
mert a jogszabály lehetőséget ad a felelősségre vonás alóli kibújásra.
Sághy Zsolt képviselő: Először is köszönetét fejezi ki azoknak, akik ebben a sokszor
reménytelennek tűnő munkában fáradoznak. Úgy gondolja, ahhoz, hogy a városban
kevesebb legyen a szemét, sokkal szigorúbban kell fellépni az arra jogosult
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szerveknek, vagy pedig valamilyen díjazást kell eszközölni, illetve a Kommunális
Szolgáltatónak külön juttatást biztosítani a tiszta, szemét nélküli város érdekében,
mintegy erkölcsi elismerésként. Javasolja, hogy a hulladékgyűjtő helyek fogadják be a
veszélyes hulladékokat is, mert így elkerülhetőek lennének az árokpartokon,
erdőrészeken fellelhető illegális szemétdombok.
Ő is szükségesnek tartja a jogszabályi változtatásokat, mert tapasztalatból tudja, hogy
a tettenérés során egy személyben a rendőr, vagy a mezőőr nem tud hathatós
intézkedéssel fellépni.
Kalmár Ákos képviselő: Sajnálatos módon Újváros is – hasonlóan GyőrSzentivánhoz – a leginkább fertőzött területekhez tartozik. Két évvel ezelőtt hozták
létre ebben a városrészben a hulladékgyűjtő udvart, akkor még bíztak abban, hogy ez
jelentősen csökkenteni fogja a zugszemét lerakóhelyeket. Már nincsenek illúziói ezzel
kapcsolatban, nem váltotta be a hozzá fűzött reményeket. Ő is úgy látja, hogy a
KOMSZOL Kft. ún. „sziszifuszi” küzdelmet folytat a szeméthegyek eltakarításában,
amiért külön elismerését fejezi ki az ott dolgozóknak.
Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy az Önkormányzat csak olyan
büntetéseket foganatosíthat, amelyeket a törvény megenged. Ebből is látszik, hogy
mindenképpen szükség lenne az országos jogszabályok szigorítására.
A legfontosabb feladat mindezek mellett a jövő generációjának
környezetvédelemre nevelése, amit elsősorban az iskolákban kell elkezdeni.

tudatos

Bárány István képviselő: Ő is egyetért azzal, hogy a zugszemét elbánás jó, azonban
a legnagyobb problémát a szankcionálás nehézkessége okozza. Szerinte is szükség van
a jogszabály változtatására.
Örömmel tapasztalta, hogy választókörzetében, Bácsán, a lakosság nagy számban
veszi igénybe a hulladékgyűjtő udvarokat, ami már sokszor kevésnek is bizonyul. A
szolgáltató próbálja szabályozni a befogadott szemét mennyiségét, ezt nem tartja
jónak, mert pl. a második fordulót így már az árokpartra rakja le a polgár. Arra
kellene több pénzt fordítani, hogy több konténert lehessen kihelyezni, gyakrabban
tudják elszállítani az összegyűjtött szemetet.
Mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy semmi nem ingyenes, annak ellenére,
hogy az emberek szeretik azt hinni, hogy a hulladékgyűjtő udvarokban történő
szemétgyűjtés nem kerül nekik pénzükbe. Ez nem így van, hiszen a felmerülő
költségek egy részét minden állampolgár a szemétdíjban fizeti.
Németh Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Sokszor kap olyan
kritikát, hogy a Környezetvédelmi Bizottság nem foglalkozik a helyzet súlyosságához
mérten a hulladék elbánással.
Emlékezteti Sághy képviselőtársát, hogy néhány évvel ezelőtt volt arra példa, hogy 70
ezer m3 építési hulladék a szentiváni bányába került és nem a szeméttelepre. Akkor
nem kis erőfeszítés árán sikerült a Közgyűléssel elfogadtatni, hogy a szemétlerakó
helyek felszámolásával és csökkentésével kapcsolatos együttműködés létrejöjjön. Ez
az együttműködés némileg segített a fennálló joghézagok kiküszöbölésében.
A Kommunális Szolgáltató a Közterület Felügyelettel és a mezőőrökkel karöltve
mindent megtesz a megelőzésért, a tettenérésért. Megnövelték a szeméttelepre, illetve
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a hulladékudvarokba szállítható háztartási hulladék befogadásának mennyiségét,
továbbá a zuglerakók felszámolására is igyekeznek több pénzt fordítani.
A költségvetés tárgyalásánál mindig szó van arról, hogy többlet forrást kellene erre a
célra fordítani, de most már évek óta nem fogadják el ezeket a javaslatokat, viszont
tisztelt képviselőtársai újra és újra felállnak és szóvá teszik a hulladékgazdálkodás
problémáját. Mind emellett Győr más városokhoz viszonyítva sokkal jobb helyzetben
van.
Gangl András képviselő: Ő is szeretné megköszönni a KOMSZOL Kft.-nek a
munkát, melyet választókörzetében, Ménfőcsanakon végez. Több esetben plusz
szolgáltatást is kértek a kft.-től, mivel több autóra való szemetet gyűjtettek össze a
közhasznú munkással, civil szervezetekkel. Arra viszont felhívja az illetékesek
figyelmét, hogy Ménfőcsanakon még nem hoztak létre hulladékudvart, igaz azért,
mert nincs önkormányzati területük, csak bérelni lehetne, erre viszont egyenlőre nem
találnak forrást.
A szelektív hulladékgyűjtés kedvező fogadtatásra talált a lakosság körében,
olyannyira, hogy a kihelyezett gyűjtőedények már kevésnek bizonyulnak.
Sajnos a zugszemét lerakást nem tudták még felszámolni, annak ellenére sem, hogy
gyakran szerveznek szemétgyűjtési akciót, ezzel kapcsolatban éltek a pályázati
lehetőséggel, amit a Környezetvédelmi Minisztérium írt ki.
Eredics Imre alpolgármester: Meggyőződése, hogy Sághy képviselő úr nem
kritikának szánta hozzászólását, hanem inkább javaslatot tett a jövőre nézve. Sajnos
az illegális szemételhelyezésre évek óta, mondhatni több kormánycikluson keresztül
sem sikerült hatékony megoldást találni. Szerinte félreértelmezett jogelvekből fakad,
hogy a különböző jogszabályok nem érik el a kívánt hatást. Szükség van a kényszerítő
erő alkalmazására.
Sághy Zsolt képviselő: Vissza lehet keresni korábbi, évekkel ezelőtti
jegyzőkönyvekből, hogy amikor a veszélyes hulladékok elhelyezésére kerestek forrást,
azt mindig megszavazta a Közgyűlés. Nem általánosságban kell a pénz összeget
biztosítani, hanem mindig konkrét feladatra, mint pl. a veszélyes hulladék kezelése,
mely azonnali megoldást kíván.
Bárány István képviselő: Meggyőződése, hogy valamilyen díjazásért csak azt lehet
követelni, amihez ingyenesen nem lehet hozzájutni. Mivel minden területet nem lehet
őrizni, így a zugszemetet ingyenesen tehetik le. Az ingyenesség és a rendészeti
fegyelmezés megfelelő arányát kell megtalálni.
Németh Zoltán képviselő: Emlékezteti Sághy képviselőtársát, hogy amikor 2001ben 130 hulladék-szigeten elindult a szelektív-, és veszélyes hulladékgyűjtés, 44 millió
Ft-ba került. Ennek nagy részét a Környezetvédelmi Alap állta, a költségvetés pedig
24 millió Ft-tal támogatta, de emellett a KOMSZOL-nak is jelentős pénzösszegbe
került. 2001 decemberében viszont született egy olyan törvény, amely megtiltotta a
veszélyes hulladékgyűjtő edények helyszínre történő kiállítását, és csak a
hulladékudvarokban engedélyezi az ilyen fajta szemétgyűjtést. Ezt követően indult el
a hulladékudvarok létesítése.
Balogh József polgármester: A fő probléma minden esetben a tettenérésen van. A
zugszemét telepek létrejöttének legfőbb oka, hogy a lerakó személye szinte soha nem
deríthető ki. Ezt törvényalkotással megoldani nem lehet. Elsősorban az emberek
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gondolkodás módjában, viselkedési kultúrájában keresendő ennek oka, mert aki ilyen
megoldáshoz folyamodik, az vagy nagyon trehány, vagy nem tudja, hogy 2 m3-ig
ingyenesen elhelyezhető a hulladék a szeméttelepen.
Véleménye szerint jó példával, az emberek gondolkodásának befolyásolásával,
tájékoztatással lehetne elsősorban előbbre lépni a megoldás terén.
A témához kapcsolódik, hogy Győr városa is csatlakozott a TV 2 kereskedelmi
televíziós csatorna felhívásához, mely során az itt élők is rendbe tehetik
környezetüket, megtisztíthatják a szeméttől városukat. Az ötlet nem a városvezetéstől
származik, hanem a TV2 választotta ki Győrt és ettől függetlenül a
részönkormányzatoktól is sokszor érkezik ilyen irányú kérés.
A tisztogatás május 27-én, szombaton 9 órakor kezdődik, melyen személy szerint is
részt fog venni. Révfaluban is gyakran szerveztek Kadler Zsuzsával hasonló akciót.
Minden civil szervezetet, közintézményt megkerestek azzal a kéréssel, hogy vegyenek
részt a helyi, de egyben országos programban. Most ugyanezt kéri képviselőtársaitól
is.
Czifrik Mihályné képviselő: A találkozási helyet szeretné pontosítani.
(Mikrofon használata nélkül kapja meg kérdésére a választ. A kiinduló helyszín a
Vonal út eleje.)
Balogh József polgármester: Az elhangzottak alapján javasolja a határozati javaslat
kiegészítését egy 2./ ponttal, mely szerint: „A Közgyűlés Győr város tisztaságának
megőrzése érdekében, közös összefogással környezetvédelmi akcióprogram
megvalósítására – 2006. május 27-re – felhívást tesz közzé, melynek koordinálását
és végrehajtását a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájának, valamint a
KOMSZOL Kft. munkatársainak bevonásával biztosítja.”
Szavazásra bocsátja a szóban kiegészített határozati javaslatot, és megállapítja, hogy
a Közgyűlés – melynek létszáma 33 főre módosult – 33 igenlő, egyhangú szavazattal a
határozatot elfogadta.
135/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az illegális szemétlerakó
helyek felszámolására tett intézkedésekkel kapcsolatos tájékoztatót
elfogadja, és felhívja az érintettek figyelmét az ezzel kapcsolatos
feladatok folyamatos elvégzésére.
2./A Közgyűlés Győr város tisztaságának megőrzése érdekében, közös
összefogással környezetvédelmi akcióprogram megvalósítására 2006. május 27-re - felhívást tesz közzé, melynek koordinálását és
végrehajtását a Polgármesteri Hivatal Környezetvédelmi Irodájának,
valamint a KOMSZOL Kft. munkatársainak bevonásával biztosítja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
18

***
I/7. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR VÁROSI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP
TOVÁBBÉPÍTÉSE BERUHÁZÁSRÓL
Eredics Imre alpolgármester: A telep próbaüzemével kapcsolatban szeretne rövid
tájékoztatót adni. Azt előre kívánja bocsátani, hogy valamennyi próbaüzemi érték
megfelel az előírásoknak, ugyanakkor vannak olyan tapasztalatok, amelyek alapján
további műszaki beavatkozások szükségesek. A tisztítási hatásfok teljes értékű,
azonban az iszap kivétel nem az eredetileg megtervezett paraméterekkel működik,
egységnyi vízből kevesebb iszapot emel ki a rendszer. A komposzttelepen is
felmerültek kisebb szabályozási problémák, a tervezett 11 napos ciklusidő egyenlőre
14 nap. Olyan műszaki megoldást, amely csak a tüneti problémákat küszöböli ki, nem
fogadnak el, csak a terveknek megfelelő megoldások jöhetnek számításba. Ugyanez a
helyzet a komposztálónál is.
Balogh József polgármester: Megállapítja, hogy további hozzászólás nincs, így a
határozati javaslatot szavazásra bocsátja, de kiegészítve azzal, hogy a tájékozatót a
szóbeli kiegészítéssel fogadja el a közgyűlés.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 33 fő – 33 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.

136/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a tájékoztatót - a szóbeli
kiegészítéssel – elfogadja, és egyben felkéri a polgármestert, hogy a
beruházás további menetéről is adjon tájékoztatást a Közgyűlés
részére
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
***
I/8. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ AZ IDŐSEK EGÉSZSÉGI ÁLLAPOTÁRÓL
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Dr. Schmidt Péter alpolgármester: A közgyűlés ülése elé kerülő anyag csak
keresztmetszetét adja annak a szakmai munkának, melyet elkészítői végeztek. Több
szakmai és társadalmi szervezet vitatta meg a tanulmányt.
Hangsúlyozza a város szociálpolitikájának eredményességét, sikerét, elismertségét.
Felhívja a figyelmet a határozati javaslatban szereplő Idősügyi Tanács létrehozásának
szükségességére. Rámutat azokra a markáns különbségekre, amelyek Győr és az
ország keleti felén élő lakossági egészségi állapotának mutatói között tapasztalhatóak.
Végezetül javasolja a tanulmány országos szaklapokban történő publikálását is.
Dr. Schreiner László képviselő: Nívós, jó munkának tartja az idősek
egészségképéről szóló tájékoztatót, elismerését fejezi ki készítőinek, a munkában
résztvevőknek.
Felvetései nemzeti sorskérdéseket érintenek, így az is, hogy térségünkben, ha
mérsékelten is, de emelkedik az élve születések száma, miközben az ország lakossága
35 ezer fővel csökkent. Sajnálatos módon ezzel együtt is Győrre a természetes fogyás a
jellemző. Nagyon fontos feladatokat vet fel a várható élettartam növekedése, az
idősekkel történő foglalkozás. Nemcsak az lesz a probléma, hogy kevesen lesznek az
eltartók, hanem szociális gondoskodási feladatok- kérdések is felmerülnek, melyekkel
szerinte keveset foglalkoznak.
Szakmájára rátérve kiemeli, óriási problémának tartja, hogy kevesen mennek el a
szűrővizsgálatokra, - köztük a méhnyak-rákszűrésre is – így sokan értelmetlenül
halnak meg. A városban működő 51 háziorvosnak is lehetne szerepe abban, hogy
ösztönözzék a szűréseken történő megjelenést, hiszen ők azok, akik közvetlen
kapcsolatban vannak a lakossággal.
Megdöbbenve fogadták kollégáival, hogy a művi meddővé tételnek olyan liberálissá
próbálják tenni a szabályozását, amely agyrém. Kéri ő is polgármester urat, mint
országgyűlési képviselőt, és mindenkit, akinek módja van a tervezett szabályozás ellen
tenni, hogy akadályozzák meg elfogadását!
Bári Olga képviselő: Az erfurti városházán fogalmazták meg a következő gondolatot:
„a méltó öregkor megteremtéséhez az egyedi megoldás nem elegendő, az élet minden
területén kell tenni azért, hogy ez bekövetkezzék”. Az előterjesztés segítségével
érdekes információkhoz juthatnak a város közel 26 ezer nyugdíjasáról.
Fontos felvetés az idősek anyagi helyzete, hiszel közel 50 %-uk 60 ezer forint alatti
jövedelemből él, míg rezsiköltségeik tetemesek, amelyhez még a nagy részüket érintő
krónikus betegségek miatti magas gyógyszerszámlák is hozzáadódnak.
Igaz, hogy Győrben csökkent a munkanélküliek aránya, ám ezen belül nőtt az 50 éven
felülieké, így az időskor biztonsága számukra már most megkérdőjelezhető.
Oktatással, az érintettek motiválásával talán lehetne javítani kilátásaikon.
Másik nagy kérdés a magányosság, hiszen a megkérdezettek ¼-e egyedül él. 18 %-uk
tartozik valamilyen közösséghez, ám összességében kapcsolatrendszerük
embertársaikkal hiányos. Emiatt is fontos a nyugdíjas közösségek működésének
segítése.
Az egészségi állapot területén is érdekes adatokra lelhetnek. Amire nagy igény van, az
az otthoni házi segítségnyújtás, betegápolás, mert az is nyilvánvalóvá vált a felmérés
során, hogy az idősek ragaszkodnak lakókörnyezetükhöz, minél tovább otthon
kívánnak maradni. Emiatt is szükség lenne a jelzőrendszeres házisegítség-nyújtás
bővítésére. Mutatkozik azonban igény nyugdíjas-lakásokra is.
Közlekedési helyzetükről is szól az előterjesztés, itt a figyelmet egymás, és e generáció
iránt tartja a legfontosabbnak. Az érdekképviselet során az információ-áramlás javítás
lehet a cél, emiatt is fontos lenne az Idősügyi Tanács létrehozása, kéri hogy az erre
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irányuló indítványt is fogadja el a közgyűlés! Szeptemberre országos és külföldi
tapasztalatok alapján kidolgozzák működésének részleteit és ismételten a testület elé
terjesztik. Társai nevében is köszöni az igényes előterjesztést, az eddigi
intézkedéseket, életminőségüket javító gondoskodást!
Dr. Andréka Bertalan képviselő: Az anyag jó, de kiegészítené: Győrnek nem KeletMagyarország megyéivel kell összehasonlítania magát, hanem a szomszéd 3-4
megyével.
Az ő adataikat is érdemes lenne az előterjesztésben szerepeltetni, jobb
összehasonlítást nyújtana, csakúgy mint a külföldi adatok részletesebb taglalása. A
város az utóbbi 25-30 névben sokat fejlődött, de azt is érdemes lenne vizsgálni, hogy
ezt milyen módon lehetne fokozni, tovább gyorsítani.
Kéri, hogy az általa javasolt összehasonlításokkal még egészítsék ki az előterjesztést,
és ismertessék meg a szélesebb nyilvánossággal is!
Balogh József polgármester: Megállapítja, hogy a határozati javaslatot érintő
hozzászólás nem hangzott el, így a beterjesztett formájában bocsátja szavazásra.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 33 fő – 33 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
137/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy határoz, hogy elkészíti az
idősek növekvő arányából adódó hosszú távú fejlesztési tervét.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2007. május 30.
2./ A Közgyűlés az idősek képviseletének biztosítására Idősügyi
Tanácsot hoz létre.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. december 31.
***
I/9. NAPIRENDI PONT:
GYŐR VÁROS TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJÁNAK
FELÜLVIZSGÁLATA ÉS BESZÁMOLÓ AZ EDDIG ELVÉGZETT
FELADATOKRÓL
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: Az előterjesztés ebben a formájában
utoljára kerül a közgyűlés elé 2008-tól ugyanis az európai uniós direktíváknak
megfelelően kell azt elkészíteni. Folyamatban van az un. stratégiai környezetállapot
vizsgálatok megalkotása, amely szerint a környezeti elemek egymásra gyakorolt
hatását kell vizsgálni. Kiemeli, a bécsi Környezetvédelmi Irodával kialakított jó
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kapcsolatot. Az együttműködés segítséget nyújthat a továbblépésben, hiszen mint
ismeretes, Ausztria nagyon jó eredményeket ért el e területen.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
138/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr Megyei Jogú Város
"Környezetvédelmi Program" eddig elvégzett feladatairól szóló
beszámolót és a felülvizsgálatot elfogadja, az abban foglalt
célkitűzésekkel a programot kiegészíti.
Felelős: Németh Zoltán, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke
Határidő: folyamatos
***
I/10. NAPIRENDI PONT:
AZ ÖNKORMÁNYZAT SZEMÉLYES GONDOSKODÁST NYÚJTÓ
SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEI SZAKMAI FELADATAI ELLÁTÁSÁNAK 2005.
ÉVI ÉRTÉKELÉSE
Dr. Somogyi Tivadar képviselő, a Szociális Bizottság elnöke: Hasznosnak tartja,
hogy az intézményeket minden évben felül kell vizsgálni, így kiderülhetnek a
problémák, és persze az eredmények is. Lehetőséget nyújt továbbá arra is, hogy
képviselőtársai is megismerkedhessenek az e területen folyó szakmai munkával. Az
intézményekben a körülmények elfogadhatóak, a munkatársak jól és tisztességesen
dolgoznak. Anyagi lehetőségei figyelembevételével a közgyűlés is támogatja a feladatellátást. A határozati javaslatban ugyan nem kéri szerepeltetni, de mindenképpen el
kell mondania, hogy a közgyűlés nevében megköszöni mind az értékelésben részt
vevő, mind az intézményekben dolgozók munkáját.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 főre változott – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
139/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a személyes
gondoskodást nyújtó szociális intézmények (Családsegítő Szolgáltat,
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Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény, Hajléktalanokat
Segítő Szolgálat) 2005. évi szakmai munkájának értékelésével.
***
III/1. NAPIRENDI PONT:
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL FENTARTOTT
INTÉZMÉNYEK ÉS A POLGÁRMESTERI HIVATAL DOLGOZÓIANK
ADHATÓ ELISMERŐ CÍMEK ÉS CÍMPÓTLÉKOK
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 33 főre változott – 32 igenlő, 1
nemleges szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
140/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése 2006. évben az egészségügyi és szociális
ágazatban 1 tanácsosi, 2 főtanácsosi, 2 munkatársi, 4 főmunkatársi cím
adományozását engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza a Szociális Bizottságot az
Egészségügyi Tanácsnok javaslatának figyelembevételével - a meghatározott keret
intézmények közötti felosztásra.
2./ A Közgyűlés 2006. évben a kulturális ágazatban 3 főtanácsosi, 3
főmunkatársi cím adományozását, az oktatási ágazatban 13 tanácsosi,
13 főtanácsosi, 5 munkatársi, 5 főmunkatársi cím adományozását
engedélyezi. A Közgyűlés felhatalmazza az Oktatási és Kulturális Bizottságot a
meghatározott keret intézmények közötti felosztásra.
Felelős: bizottsági elnökök
Határidő: 1./, 2./ pontnál: 2006. május 31.
3./ A Közgyűlés 2006. évben az Útkezelő Szervezetnél 1 főtanácsosi, a Városi
Sportigazgatóságnál 1 tanácsosi cím adományozását engedélyezi.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. június 30.
4./ A Közgyűlés 2006. évben a Polgármesteri Hivatalnál 10 fő köztisztviselő
részére engedélyez címadományozást.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: 2006. június 30.
5./ A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a fentiek szerinti
címadományozásokhoz kapcsolódó előirányzat-fedezet intézményekhez történő
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lebontásáról, és az előirányzat változásnak a
átvezetéséről gondoskodjon.

költségvetési rendeleten történő

Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal az előirányzat lebontásra,
költségvetési rendeleten átvezetésre a féléves beszámoló keretében
***
III/2. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A 2006. ÁPRILIS HÓNAPBAN AZ INTÉZMÉNYEK ÁLTAL
SAJÁT HATÁSKÖRBEN, TOVÁBBÁ A POLGÁRMESTERI HIVATALBAN
VÉGREHAJTOTT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSOKRÓL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 33 fő – 33 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
141/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése tudomásul veszi az intézmények
által saját hatáskörben, és a Polgármesteri Hivatal által 2006. április
hónapban végrehajtott előirányzat-módosításokról szóló tájékoztatót.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/3. NAPIRENDI PONT:
BM LAKÓTELEPI PROGRAM PÁLYÁZAT TOVÁBBI FELHASZNÁLÁSI
JAVASLATA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 31 igenlő,
szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
142/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
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Győr Megyei Jogú Város Közgyűlés egyetért azzal, hogy a
Győrszentiváni Településrészi Önkormányzat a BM lakótelepi
programpályázaton elnyert keretéből:
- A Kék Golyó Sportegyesületet
- Szent Juan Lovas Sportegyesületet

340.000,- Ft-tal
340.000,-Ft-tal

támogassa.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/4. NAPIRENDI PONT:
ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁS ÁRVÍZI KÁROK ENYHÍTÉSÉRE
Balogh József polgármester: Az előterjesztés kiküldése óta tájékoztatta a
kunszentmártoni polgármester, hogy segélykérő levelük a minisztériumban is
meghallgatásra talált, ezért megköszönik ha a kérttel szemben 500 e Ft támogatást
kapnak. Ezt azoknak a személyeknek szeretnék átadni, akik biztosítással nem
rendelkeznek, és így más támogatásra sem jogosultak.
Kéri a testületet, hogy a fennmaradó keretből a Nádszegre küldött ivóvízellátás
fedezetére további 54 e Ft-ot biztosítson!
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.

143/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi költségvetés tervezési
tartaléka terhére 544.000,-Ft, azaz Ötszáznegyvennégyezer forint
támogatást nyújt a tavaszi árvíz által sújtott települések
támogatására, melyből
- a Hármas-Körös okozta árvízi károk helyreállítási költségeinek
fedezéséhez Kunszentmárton Város Önkormányzata részére
500.000,-Ft-ot,
-

a Duna melletti szlovákiai Nádszeg Községnél a gáton dolgozóknak
egészséges ivóvízzel való ellátásához 54.000,-Ft-ot
biztosít.
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Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
2006. május 31.
***

III/5. NAPIRENDI PONT:
A KÖZALKALMAZOTTAK LÉTSZÁMÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL SZÓLÓ
400/2005. (XI.7.) KGY. SZ. ÉS A 23/2006. (II.9.) KGY. SZ.
HATÁROZATOK KIEGÉSZÍTÉSE
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
144/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 400/2005.(XI.7.) Kgy.sz. határozatával a
Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium, 23/2006.(II.9.) Kgy.sz. határozatával a
Győri Tánc- és Képzőművészeti Általános és Szakközépiskola, közalkalmazotti
létszámának csökkentésével kapcsolatosan az alábbi kiegészítést teszi:
1./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.
2./A létszámváltozással egyidejűleg az önkormányzat biztosítja a közoktatási
feladatok változatlan színvonalon történő ellátását a tárgyévben és az azt követő
években egyaránt.
3./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/6. NAPIRENDI PONT:
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ÉRTÉKELÉS AZ OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK SZAKMAI FELADATAINAK
2005. ÉVI TELJESÍTÉSÉRŐL
Wernerné Csordás Éva képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke: Az
előterjesztésben leírt összefoglalások önértékelések, kéri képviselőtársait, ilyen
szemszögből olvassák azokat. A takarékosabb és esetleg szűkösebb gazdálkodás
ellenére is az intézmények jól dolgoznak, működésük megfelelő. Az is kitűnik, hogy
nagyon indokolt volt a közgyűlés azon döntése, amely a felújításokra,
karbantartásokra mintegy 600 millió Ft-ot biztosított, hiszen valamennyi intézmény
jelez ezzel kapcsolatos igényt.
Az értékelésekből az is kitűnik, hogy a korábban vitatott integrációs intézkedések is
jótékony hatással voltak a működésre, utal a PÁGISZ beszámolójára, illetve
emlékeztet rá, hogy a Balázs-kupa is sikeresen folytatódott.
A 10 óvodai integráció is beváltotta a hozzá fűzött reményeket.
Fontos, hogy szélesedett az un. sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásnak köre.
Évtizedekig gondot jelentett a Radó Iskola elhelyezése, ami optimálisan megoldódott,
hasonlóan az Eötvös Iskoláé is. Hasznosnak tartaná a jövőben a középiskolások
logopédiai fejlesztésére is nagyobb figyelmet fordítani. Az egész országban társadalmi
veszélyességet jelent az iskolák közötti és akár az iskolán belüli szegregáció, ami
konzervált különböző társadalmi igazságtalanságokat. Kéri, hogy a közgyűlés a
jövőben az integrált nevelésre fordítson nagyobb figyelmet.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 főre változott – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
145/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az oktatási intézmények
szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről készített értékeléssel.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/7. NAPIRENDI PONT:
ÖSSZEFOGLALÓ ÉRTÉKELÉS A KULTURÁLIS ÁGAZATBA TARTOZÓ
INTÉZMÉNYEK SZAKMAI FELADATAINAK 2005. ÉVI
TELJESÍTÉSÉRŐL
Kovács Tamás képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság alelnöke: A kulturális
intézmények közül kiemeli a Vaskakas Bábszínházat, mivel szeretné, ha a Közgyűlés
előtt is ismertté válna, melyek azok a megoldatlan problémák, melyekkel az
intézmény már évek óta küzd. Országos jelenség, hogy a gyermek és ifjúsági kultúrát
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még nem kezelik központi feladatként, annak ellenére, hogy Nyugat Európában
kiemelt fontossággal bír.
Néhány adattal jellemzi a bábszínház tavalyi működését: 2005-ben 336 előadást
tartott, ami több mint 43 ezer nézőt jelent. A város hírnevének öregbítéseként a
bábszínház folyamatosan részt vesz országos és nemzetközi fesztiválokon, ahol
mindig nagy sikerrel szerepelnek, ezt támasztják alá a már szép számmal
felsorakoztatott díjak is. Nyugodtan mondható, hogy az ország egyik legjobb
bábszínháza Győrben működik.
Amit itt most felsorolt, az mind örömre ad okot, de ezek mellett van néhány olyan
probléma, ami megoldásra vár. Jelenleg a színház a Gyermekek Házában működik
már több mint 15 éve. Jó ideig megfelelően működött a két intézmény egymás mellett,
de mára már kinőtték ezt a közös társbérletet. Az előadóterem kicsi és levegőtlen, a
színpad önmagában már nem felel meg színvonalas előadások számára. Tudja, hogy
ezt most és itt nem lehet megoldani, mégis a következő javaslattal fordul
képviselőtársaihoz, illetve a polgármester úrhoz: az Oktatási Bizottság felhatalmazás
alapján hozzon létre egy csoportot a Kulturális Iroda, a Bábszínház, a
Vagyongazdálkodási Iroda és a Főépítészi Iroda egy-egy munkatársának bevonásával,
akik egy hónapon belül írásos javaslatot tennének a Közgyűlés elé, hogy milyen
lehetőségek adódnak a felmerült problémák orvoslására. Erre annál is inkább
mielőbb szükség van, mert a Kulturális Főváros pályázatban megfogalmazták, hogy a
gyermek és ifjúság kultúrája fontos, kiemelten kezelendő, tehát itt a lehetőség ennek a
nagy lépésnek a megtételére. Kéri, támogassák javaslatát.
Balogh József polgármester: Támogatja a képviselő úr kérését és javasolja
kiegészíteni a határozati javaslatot azzal, hogy az Oktatási és Kulturális Bizottság
szakemberek bevonásával kezdeményezzen vizsgálatot a bábszínház jelenlegi
elhelyezési körülményeinek esetleges megváltoztatására. Egyetért a bábszínház
minősítésével, ismeri a két intézmény között felmerült konfliktusokat. Véleménye
szerint az intézményvezetők alkalmasak munkájuk ellátására és bízik abban, hogy
kölcsönösen meg tudnak egyezni a vitás kérdésekben.
Bécsi Zoltán képviselő: Csatlakozik képviselőtársa kéréséhez és felhívja a Közgyűlés
figyelmét arra, hogy mindkét intézménynek jó helye lenne a PSVMK-ban. Kéri, ezt a
lehetőséget is vegyék figyelembe!
Balogh József polgármester: Véleménye szerint nem kell elvetni ezt az ötletet sem,
de mindenképpen az OKB hatáskörébe kell utalni ezt a feladatot.
Dr. Schmidt Péter alpolgármester: Ő is ismeri a problémákat, de a gondokat
inkább - a szakmai elvárások mellett - mind két intézménynél a helyhiány okozza. A
hazai és nemzetközi elismertség egyértelmű még annak ellenére is, hogy a működési
körülmények nem kielégítők. Az azonban biztos, hogy ha az intézményekben férfi
vezető lenne, könnyebben megtalálnák a megoldást. Véleménye szerint a vezetők
szaktekintélye nagyban befolyásolja a végzett munkát, és éppen ezért tartja jónak,
hogy Kovács Tamás a város részéről jelen van, mert így ő a két hölgy mellett – akiket
ennek ellenére is kiválónak tart - koordinációs szerepet tud betölteni. Egyetért Kovács
képviselő úr javaslatával.
Balogh József polgármester: Annyit kíván még hozzáfűzni az elhangzottakhoz, hogy
a bábszínház műsorát rendkívül szórakoztatónak tartja, nem feltétlenül csak
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gyerekdarabokat adnak elő, sok esetben nagyon tanulságos, felnőttek számára is
ötletes, szórakoztató előadásokkal szórakoztatják a közönséget. Erről személyesen is
volt alkalma meggyőződni.
Mivel további hozzászólás nincs, szavazásra bocsátja a kiegészített határozati
javaslatot és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
146/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a kulturális ágazatba
tartozó intézmények szakmai feladatainak 2005. évi teljesítéséről
készített értékeléssel.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
2./ A Közgyűlés felkéri az Oktatási és Kulturális Bizottság elnökét,
hogy szakemberek bevonásával kezdeményezzen vizsgálatot a
Vaskakas Bábszínház jelenlegi elhelyezési körülményeinek esetleges
megváltoztatására.
Felelős: Wernerné Csordás Éva az OKB elnöke
Határidő: azonnal
***

III/8. NAPIRENDI PONT:
A "CIVIL ÉS ALAPÍTVÁNYI KERET" KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZAT
FELHASZNÁLÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 főre változott – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
147/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi költségvetésben
biztosított „Civil és alapítványi keret" költségvetési előirányzat terhére
a:
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Bolero Fúvósegyüttes Egyesületet koncertek szervezésére,
lebonyolítására 50.000,-Ft-tal támogatja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/9. NAPIRENDI PONT:
VÉLEMÉNY KÖZFORGALMÚ GYÓGYSZERTÁR LÉTESÍTÉSÉRŐL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 30 főre változott – 28 igenlő, 1
nemleges szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslatot elfogadta.
148/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a belvárosi
lakónegyedben új gyógyszertár létesítésével, - működési helye
Dunapart Rezidencia - a városrész lakóinak jobb egészségügyi ellátása
érdekében. Pálfi Andrea és Barcsa-Szabó Tibor szakgyógyszerészek
magán közforgalmú gyógyszertár létesítésére irányuló kérelméhez
támogató véleményét adja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/10. NAPIRENDI PONT:
A POLGÁRMESTER ÉS ALPOLGÁRMESTEREK ILLETMÉNYÉNEK,
VALAMINT KÖLTSÉGÁTALÁNYÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
Dr. Kovács Lajos jegyző: A közgyűlés előző ülésén már ismertette az előterjesztés
indokolását.
Balogh József polgármester: A parlamentben takarékossági intézkedések
előkészítése zajlik, a képviselők tiszteletdíját és költségtérítését is csökkenteni
tervezik, de értesülései szerint a polgármesterekét is. A győri polgármester a törvényi
minimum szerinti javadalmazásban részesül, több környező, illetve hasonló
nagyságrendű város vezetőjével összehasonlítva is a sor végén áll. A jegyző úrral
egyeztetetten az egyes tisztségviselők jövedelmét és költségtérítését együttesen
bocsátja szavazásra.
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- Szavazásra bocsátja Balogh József polgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 21 igenlő, 9 nemleges
szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 1-2./ pontját elfogadta.
- Szavazásra bocsátja Eredics Imre alpolgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 22 igenlő, 9 nemleges
szavazattal a határozati javaslat 3-4./ pontját elfogadta.
- Szavazásra bocsátja Dr. Kun András alpolgármester illetményére és költségtérítésére
vonatkozó határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 23 igenlő, 9
nemleges szavazattal a határozati javaslat 5-6./ pontját elfogadta.
- Szavazásra bocsátja Dömötör Zoltánné alpolgármester
költségtérítésére vonatkozó határozati javaslatot.

illetményére

és

Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 22 igenlő, 9 nemleges
szavazattal a határozati javaslat 7-8./ pontját elfogadta.
- Szavazásra bocsátja Dr. Schmidt Péter
költségtérítésére vonatkozó határozati javaslatot.

alpolgármester

illetményére

és

Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 22 igenlő, 9
nemleges szavazattal és 1 tartózkodással a határozati javaslat 9-10./ pontját elfogadta.

149/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (2) bek.
alapján Balogh József foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester illetményét
2006. április 1-jei hatállyal havi bruttó 552.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal
2.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18 § (2) bek.
alapján Balogh József
foglalkoztatási jogviszonyban álló polgármester
költségátalányát 2006. április 1-jei hatállyal havi 165.600 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
Határidő: azonnal
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3.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (5) bek.
alapján Eredics Imre foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester illetményét
2006. április 1-jei hatállyal havi bruttó 524.400,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
4.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bek.
alapján Eredics Imre
foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
költségátalányát 2006. április 1-jei hatállyal havi 104.900 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
5.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 3. § (5) bek.
alapján dr. Kun András foglalkoztatási
jogviszonyban álló alpolgármester
illetményét 2006. április 1-jei hatállyal havi bruttó 524.400,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
6.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2) bek.
alapján dr. Kun András foglalkoztatási jogviszonyban álló alpolgármester
költségátalányát 2006. április 1-jei hatállyal havi 104.900 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
7.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. §-a alapján
Dömötör Zoltánné társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2006.
április 1-jei hatállyal havi bruttó 239.200,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal.
8.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 18. § (2)
bekezdése alapján Dömötör Zoltánné társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát 2006. április 1-jei hatállyal havi 47.800Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
9.) A Közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV. tv. 4. §-a alapján dr.
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Schmidt Péter társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíját 2006. április 1jei hatállyal havi bruttó 239.200,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal.
10.) A közgyűlés a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 1994. évi
LXIV. tv. 18. § (2)
bekezdése alapján dr. Schmidt Péter társadalmi megbízatású alpolgármester
költségátalányát 2006. április 1-jei hatállyal havi 47.800 Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/11. NAPIRENDI PONT:
ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS POLGÁRMESTERI KERETBŐL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
150/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a
REGIONÁLIS ONKOLÓGIAI ALAPÍTVÁNY részére 30.000,Ft, azaz Harmincezer forint támogatás - a mindennapi betegellátás
helyzetét megkönnyítő feladatokra - a polgármesteri keretből átadásra
kerüljön.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. május 31.
***
III/12. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÉS TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATOK
DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT HATÁROZATAIRÓL

Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
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151/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a bizottságai és a településrészi önkormányzatok
döntési hatáskörben hozott határozatai közül az alábbiakat vette tudomásul:
TULAJDONOSI BIZOTTSÁG
7/2006. (III.28.) TUBI sz. határozat
8/2006. (III.28.) TUBI sz. határozat
9/2006. (III.28.) TUBI sz. határozat
10/2006. (III.28.) TUBI sz. határozat
11/2006. (III.28.) TUBI sz. határozat
12/2006. (IV.18.) Tul. Biz. határozat
13/2006. (IV. 18.) Tul. Biz. határozat
14/2006. (IV. 18. ) Tul. Biz. határozat
15/2006. (IV. 18. ) Tul. Biz. határozat
16/2006. (IV. 18.) Tul. Biz. határozat
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
3/2006. (III.08.) GABI sz. határozat
OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG
13/2006. (III.20.) OKB sz. határozat
GYIRMÓTI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
51/2006. (IV. 25.) Gyrimóti Részönk. sz. határozat
KISMEGYERI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
13/2006. (III.21.) Kism. Rö. határozat
GYŐR-MÉNFŐCSANAKI TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZAT
128/2006. (IV.04.) Mcs. Rö. határozat
129/2006. (IV.04.) Mcs. Rö. határozat

***
III/13. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
152/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a közgyűlés által a polgármesterre
átruházott hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
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***
III/14. NAPIRENDI PONT:
A KOMSZOL KFT. ÉS A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT KHT. FELÜGYELŐ
BIZOTTSÁGÁNAK MEGVÁLASZTÁSA
Hegyi Zoltán képviselő, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: Németh Zoltán címe
pontosan: 9024 Győr, Örkény I. u. 11.
Balogh József polgármester: Megkérdezi a képviselőtestület tagjait, hogy van-e
kifogásuk az ellen, hogy cégenként bocsássa szavazásra a felügyelő bizottsági tagsági
javaslatokat.
Nemleges választ követően szavazásra bocsátja a határozati javaslat 1./ pontját.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 fő – 31 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslat 1./ pontját elfogadta.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslat 2./ pontját.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslat 2./ pontját elfogadta.
153/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a KOMSZOL Kft. Felügyelő
Bizottságába
- Németh Zoltán (Győr, Örkény I. u. 11.)
- Dr. Schreiner László (Győr, Babits M. u. 61.)
- Dr. Andréka Bertalan (Győr, Kazinczy u. 1.)
- Szabó Jenő (Győr, Tiborc u. 4.)
képviselőket öt éves időtartamra megválasztja.
2./Győr Megyei Jogú Váro Közgyűlése a Xantus János Állatkert Kht.
Felügyelő Bizottságába 2009. március 31-ig
-

Szabó Ernőt (Győr, Nagysándor J. u. 19.)
Dr. Tavasz Tibort (Győr, Bajcsy-Zs. u. 13.)
Szabadi Jánost (Győr, Győri u. 22.)

megválasztja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
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***
III/15. NAPIRENDI PONT:
A PIACOK ÉS VÁSÁRCSARNOK GYŐR KER. ÉS SZOLG. KFT.
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓI MEGBÍZÁS MEGHOSSZABBÍTÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 31 főre változott – 31 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
154/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Piacok és Vásárcsarnok
Győr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatói
tisztségébe Juhász Barnabásnét választja meg 2006. július 15-ig.
Felelős:
Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/16. NAPIRENDI PONT:
KÖSZÖNET AZ ÁRVÍZI VÉDEKEZÉSBEN RÉSZT VETT KATONÁKNAK
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 főre változott – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
155/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a 12.
Légvédelmi Rakétadandárnak a dunai- és tiszai árvízi védekezésben
kifejtett tevékenységéért és felhatalmazza a polgármestert a dandár
csapatzászlajára, az árvízi védekezésre emlékeztető szalag kötésére.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. május 19.
***
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III/17. NAPIRENDI PONT:
PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA, PÁLYÁZATI ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSA
A VÁROSI TŰZOLTÓSÁG RÉSZÉRE
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
156/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartása alatt működő Városi Tűzoltóság
részére a jóváhagyott költségvetési támogatáson felül 3.600,-eFt-ot biztosít a
költségvetési tervezési tartalék terhére, személyi védőfelszerelés beszerzéséhez
benyújtandó pályázathoz a pályázati önrész biztosítására.
2./ A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az
önkormányzat által felajánlott összegeket a Városi Tűzoltóság rendelkezésére
bocsátja.
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 önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor. Az ismertetett
rendelkezésre tekintettel a III/18. sorszámú „Javaslat önkormányzati hatósági
ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések elbírálására” című napirendi pont
megvitatására zárt ülést rendel el. Felkéri az érdeklődő vendégeket az ülésterem
elhagyására!
***
(A zárt ülés jegyzőkönyve az 1. oldaltól 1. oldalig található.)
***
III/19. NAPIRENDI PONT:
A GYŐRI ETO KC NŐI KÉZILABDA CSAPAT TELJESÍTMÉNYÉNEK
ELISMERÉSE
Balogh József polgármester: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a közönség és az
erre kijelölt testület Görbicz Anitának a világ legjobbja kitüntető címet szavazott meg.
Támogatni szeretnék az ETO KC női kézilabda csapatot 11 m Ft-tal, külön kiemelve
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Görbicz Anitát, akinek a teljesítményét 1 millió Ft-tal kívánják elismerni.
Dr. Kun András alpolgármester: A pénz elosztását az ETO KC végzi, szigorú belső,
a játékosok és a szakvezetés által kidolgozott pontrendszer alapján. A kiindulási alap a
következő: 3,5 millió Ft a Magyar Kupáért, 4,5 millió Ft a magyar bajnokságért, 4,5
millió Ft pedig a nemzetközi szereplésért, valamint 1 millió Ft pedig Görbicz Anitáé,
mint a világ legjobb játékosáé.
Tájékoztatja képviselőtársait, hogy a meccsre jegyeket már nem lehet vásárolni,
elfogytak. A városháza előtti nagy kivetítőn figyelemmel lehet kísérni a mérkőzést.
Balogh József polgármester: Természetesen a teljesítmények méltó elismerésén
kívül egyéb szempontok is vannak. Tájékoztatja képviselőtársait, hogy Görbicz Anita
30 millió Ft-os ajánlatot kapott külföldről. Ha itt megkapja legalább a felét, akkor
marad, amit szeretnének.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek a létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozati javaslatot elfogadta.
158/2006. (V. 18.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr ETO KC női kézilabda
csapat 2006. évi sikeres hazai és nemzetközi szereplése
elismeréseként 12 millió Ft-ot biztosít az egyesület számára. „A város
idegenforgalmát
növelő
(nemzetközi)
sportrendezvények
támogatására” kiadási jogcím terhére.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. május 31.
***
IV. NAPIREND UTÁN:
KÉPVISELŐK KÉRDÉSEI, BEJELENTÉSEI
Balogh József polgármester: Kérdés bejelentés nem lévén, tájékoztatja a testületet,
hogy a munkaterv szerinti következő ülésre 2006. június 8-án kerül sor. Megköszöni
a képviselők aktív munkáját, valamint a vendégek érdeklődését és az ülést 19 óra 06
perckor bezárja.
K.m.f.
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Balogh József
polgármester

Dr. Kovács Lajos
jegyző
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