GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
6/2006. (IV. 6.)
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2006. április 6án tartott ülésén.
Jelen vannak: Balogh József polgármester,
Eredics Imre alpolgármester,
Dr. Kun András alpolgármester,
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester,
Dr. Schmidt Péter alpolgármester,
Dr. Andréka Bertalan, Antal Imre, Balogh Imre, Baralovics Ernő, Bári Olga, Bárány
István, Bécsi Zoltán, Eredics Gergely, Ferenczy Lajos, Gangl András, Gergely Zoltán,
Graffelner Kálmán, Hegyi Zoltán, Horváth László, Kadler Zsuzsanna, Kalmár Ákos,
Kovács Tamás, Németh Árpád, Németh Zoltán, Pádár László, Sághy Zsolt, dr.
Schreiner László, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Szemes János és Wernerné Csordás Éva
képviselők.
Távolmaradását előzetesen: Czifrik Mihályné képviselő jelentette be.
Várható késését jelezte: Kalmár Ákos és Graffelner Kálmán képviselő.
Az ülésen nem jelent meg: Füke Géza, Dr. Somogyi Tivadar, Dr. Dézsi Csaba
András és Szeles Szabolcs képviselő.
Jelen vannak továbbá:
Dr. Kovács Lajos jegyző,
Dr. Horváth Klára aljegyző,
Kocsis Márta, az Önkormányzati és Szervezési Iroda helyettes vezetője,
Csete Miklósné polgármesteri referens,
Nagy Csaba ifjúsági- és sportreferens,
Zadravecz Margit, a Pénzügyi Iroda vezetője,
Kolonics Erzsébet, a Vagyongazdálkodási Iroda vezetője,
Dr. Szabóné Dr. Pimpedli Tímea, a Közbeszerzési Iroda vezetője,
Cserhalmi Józsefné, az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Papp András, az Oktatási Iroda vezetője,
Iklódi Emilné az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Tóth Nándorné, a Kulturális Iroda vezetője,
Szekeres György, a Környezetvédelmi Iroda vezetője,
Wajzer Gábor, a Lakásügyi Iroda vezetője,
Páternoszter Piroska, az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda vezetője,

Mezzöl Ferencné, az Adóiroda vezetője,
Nagyné Dr. László Edit, a Közigazgatási Iroda vezetője,
Szabó István könyvvizsgáló,
Székely Győző, az Építéshatósági Iroda vezetője,
Révi Zsolt a Főépítészi Iroda vezetője,
Helyes Péter, a Beruházási és városüzemeltetési főmérnökség csoportvezetője,
Dr. Szabadfi Árpád főkapitány, a Megyei Rendőrkapitányság vezetője,
Dr. Holló Sándor ezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,
Janicsek Tibor az INSZOL Rt. igazgatója,
Kovács Barnabás KOMSZOL Kft. igazgatója
a sajtó munkatársai, valamint
mintegy 5 érdeklődő állampolgár.
****
Balogh József polgármester: Kéri, hogy a képviselők a létszám megállapítása
érdekében gombnyomással jelezzék jelenlétüket.
Megállapítja, hogy az ülésen 26 képviselő - a megválasztott képviselők több mint fele jelent meg, tehát a testület határozatképes. Az ülést megnyitja.
Az ülés tervezett napirendjét a meghívó tartalmazza.
Az ülés előtt került kiosztásra a meghívóban III/2. sorszámmal feltüntetett, de
kiküldésre nem került ”Tájékoztató a közérdekű kötelezettség-vállalások
elfogadásáról és az ehhez kapcsolódó előirányzatok rendezéséről” című
előterjesztés, melyet az eredeti sorszám alatt kér figyelembe venni.
Szintén az ülés előtt került kiosztásra a fellebbezés elbírálására vonatkozó javaslat,
mely a meghívóban III/23. sorszámmal jelzett, zárt ülés anyagát képező „Javaslat
önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések
és méltányossági kérelmek elbírálása” című előterjesztéshez csatolandó.
Az ülés előtt kiosztott „Szakértői vélemény a Győr, Baross u. 12. sz. alatti,
társasházi ingatlan albérleteiről” című anyag a III/8. számmal jelzett napirendi
pont anyagát képezi.
Javasolja
zárt
ülést
követően
napirendre
felvenni
részvényértékesítésre” címet viselő szóbeli előterjesztés.

a

„Javaslat

Az érintettek kérésére javasolja a napirendről levenni a „A polgármester és
alpolgármesterek
illetményének,
valamint
költségátalányának
megállapítása” című előterjesztést.
Kéri, hogy akinek a napirendi pontokkal, azok sorrendjével kapcsolatos észrevétele,
vagy más javaslata van, jelezze!
Dr. Kovács Lajos jegyző: Kiemeli az „A polgármester és alpolgármesterek
illetményének,
valamint
költségátalányának
megállapítása”
című
előterjesztésből azt, hogy két törvénynek felel meg az előterjesztés – a polgármesteri
tisztség ellátásáról és a költségvetésről szóló törvényeknek. A köztisztviselői illetmény
alap 36.800,-Ft-ra emelkedett április 1-je óta ez, 5,1%-os változást jelent. Bejelenti,
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hogy polgármesteri jóváhagyással biztosította ezt a bérfejlesztést a hivatal
munkatársainak.
Balogh József polgármester: Megállapítja, hogy a létszám 29 főre emelkedett.
Szavazásra bocsátja azt, hogy a Közgyűlés megtárgyalja-e a „Polgármesterek
alpolgármesterek illetményének, valamint költségátalányának megállapítása” című
előterjesztést
Megállapítja, hogy a közgyűlés – melynek létszáma 24 fő - 19 igen, 4 nem, 1
tartózkodással nem tárgyalja meg a „Polgármesterek alpolgármesterek illetményének,
valamint költségátalányának megállapítása” című előterjesztést.
Kéri, hogy aki az ez után kialakult napirendi pontokkal és azok sorrendjével egyetért,
szavazzon!
Megállapítja, hogy a Közgyűlés a napirendet 29 igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta.
NAPIREND:
I. FŐ NAPIRENDEK:
1.

A Győri Rendőrkapitányság 2005. évi beszámolója és az idegenforgalmi
szezonra való felkészülés helyzete
Előadó: Dr. Holló Sándor ezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője

2.

Tájékoztató Győr 2005. évi környezeti állapotáról
Előadó: Németh Zoltán, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke

3.

Javaslat az önkormányzati tulajdonú helyiségek bérletéről szóló 42/2003.
(X.10.) Ök. sz. rendelet módosításának koncepciójára
Előadó: Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke

4.

Javaslat az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről, a külön szolgáltatási
díjakról, ezek megfizetésének módjáról szóló 18/2004. (IV.16.) önkormányzati
rendelet módosítására és kiegészítésére
Előadó: Baralovics Ernő, a Lakásügyi Bizottság elnöke

5.

2005. évi értékelés az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai
ellátásáról, az Anya- Csecsemő és Gyermekotthon, az Egyesített Bölcsődei
Intézményhálózat és a Gyermekjóléti Szolgálat szakmai felülvizsgálatáról
Előadó: Dr. Somogyi Tivadar, a Szociális Bizottság elnöke

6.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos
korszerűsítésének, felújításának, és a lakóépületek lakókörnyezete felújításának
támogatásáról szóló önk. rendelet módosítása, valamint önkormányzati részhez
előzetes kötelezettség-vállalás
Előadó: Balogh József polgármester

II. ÍRÁSBAN BENYÚJTOTT KÉRDÉSEK, INTERPELLÁCIÓK:
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III. DÖNTÉST IGÉNYLŐ ÜGYEK:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Javaslat a Transdanubia Mozgókép Közalapítvány alapító okiratára
Előadó: Balogh József polgármester
Tájékoztató a közérdekű kötelezettség-vállalások elfogadásáról és az ehhez
kapcsolódó előirányzatok rendezéséről
Előadó: Balogh József polgármester
Javaslat a 2007. évi Duatlon Világbajnokság megrendezésének kötelezettségvállalására
Előadó: Balogh József polgármester
Javaslat a 2012. évi labdarúgó EB pályázati anyagához nyújtandó támogatásra
Előadó: Balogh József polgármester
Javaslat a Győr, Serfőző utat a Serfőző dombi dűlővel összekötő út építési
telekalakítás közterület kialakítási tervének jóváhagyására
Előadó: Eredics Imre alpolgármester
Javaslat kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra
Előadó: Eredics Imre alpolgármester
Javaslat a civil szervezeti és alapítványi keret felhasználására
Előadó: Dr Schmidt Péter alpolgármester és
Graffelner Kálmán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
A Győr, Baross G. u. 11., Sarló köz 7.sz. alatt lévő ingatlan hasznosítási javaslata
Előadó: Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke
Kincstári vagyonkörbe tartozó ingatlanok önkormányzati tulajdonba adása
Előadó: Sághy Zsolt, a Gazdasági Bizottság elnöke
A Revita Televízió Győrről készítendő programjának támogatása
Előadó: Ferenczy Lajos, az Idegenforgalmi Bizottság elnöke
Javaslat a fogyatékkal élők szervezeteinek sportcélú támogatására
Előadó: Dr. Kun András alpolgármester
Javaslat a 2006. évi sporttámogatásnak a Városi Sportigazgatósághoz lebontott
fő összegeinek meghatározására
Előadó: Szabó Jenő, a Sport és Ifjúsági Bizottság előterjesztése
Javaslat a sportegyesületek, szakosztályok kiemelt-, és eredményességi
támogatásának felosztására
Előadó: Szabó Jenő, a Sport és Ifjúsági Bizottság előterjesztése
Javaslat a 2006. évi Olimpiai Műhelytámogatás felosztására
Előadó: Szabó Jenő, a Sport és Ifjúsági Bizottság előterjesztése
Javaslat alapítvány támogatására
Előadó: Graffelner Kálmán, a Pénzügyi Bizottság elnöke
Javaslat a Xantus János Állatkert Kht. ügyvezető igazgatójának megválasztására
Előadó: Hegyi Zoltán, a Tulajdonosi Bizottság elnöke

17.

A Győri Önkormányzati Ingatlankezelő és Szolgáltató Rt. alapító okiratának
módosítása
Előadó: Hegyi Zoltán, a Tulajdonosi Bizottság elnöke

18.

Javaslat a Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési zártkörűen működő Rt.-ben
felügyelő bizottsági tag megválasztására
Előadó: Hegyi Zoltán, a Tulajdonosi Bizottság elnöke
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19.

Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok döntési
hatáskörben hozott határozatairól

20.

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott
döntésekről

21.

A Győri Fesztivál és Rendezvényszervező Iroda igazgatói pályázatáról
Előadó: Wernerné Csordás Éva, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

22.

Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni
fellebbezések elbírálására
Előadó: Dr. Schreiner László, a Jogi, Etikai és Közigazgatási Bizottság elnöke

23.

Felhatalmazás kérés részvényértékesítésre
Előadó: Balogh József polgármester
(szóbeli előterjesztés)
***

I/1. NAPIRENDI PONT:
A GYŐRI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 2005. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS AZ
IDEGENFORGALMI SZEZONRA VALÓ FELKÉSZÜLÉS HELYZETE
Dr. Holló Sándor ezredes: Nem bővültek anyagi lehetőségeik, s az év során
megszorító intézkedéseket is kellett bevezetni. Ennek ellenére a Győri
Rendőrkapitányság eredményes évet zárt. 2004. évhez képest csökkent a feljelentések
száma, a felderítési eredmény közel 40%-os. A vagyon elleni bűncselekményekkel
kapcsolatban elmondja, hogy emelkedés tapasztalható. A lopások száma is növekedett,
legfőképpen a mobiltelefonoké. A gépjármű feltörések száma csökken. Ez többek
között annak köszönhető, hogy nagy erőket vontak be ennek megelőzésére, a nagyobb
bevásárlóközpontok parkolójában több táblát elhelyeztek, mellyel felhívták a figyelmet
arra, hogy az autósok ne hagyják értékeiket az autókban, valamint szórólapokat is
készítettek. Megköszöni az Idegenforgalmi Bizottság anyagi segítségét ennek
elkészítésében. A betöréses lopások tekintetében elmondja, hogy ezek száma
lényegesen csökkent. Nyugdíjas klubokban is tartottak e témában előadást, mivel az
idősek kiszolgáltatottak és fel kell hívni a figyelmüket a veszélyekre.
Ez után a rablások számának alakulásával folytatja, amely kapcsán megállapítja, hogy
a Győri Rendőrkapitányság büszkélkedhet eredményeivel, mivel 2005. évben 31 rablás
követtek el, amelynek 70 %-át fel is derítették. Az iktatott ügyek és a szabálysértési
feljelentések száma nőtt. Szabálysértési ügyekben a rendőrségnek kell határozatot
hoznia.
A beszámolót azzal folytatja, hogy a lakótelepi rendőrség megnyitása jó döntés volt, ez
a visszajelzésekből is levonható. Elmondja, hogy a Híd utcai rendőr őrs belső felújítása
befejeződött, a külső tatarozás még hátra van. A Téti Kistérségi Rendőrállomás
avatására is sor került. Itt egy parancsnok vezénylésével látják el a feladatokat.
Végül mindenkinek megköszöni a rendőrséggel való együttműködést és segítséget!
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Antal Imre, képviselő, Közrendvédelmi Tanácsnok: Kérdése az, hogy ezeket a kiváló
eredményeket milyen erőforrásokból valósította meg a rendőrség? Bővültek-e a
pénzügyi lehetőségek, valamint a felvehető rendőrállomány száma?
Dr. Szabadfi Árpád tábornok: Nem a Győri Rendőrkapitányság az önálló
költségvetési szerv, hanem a Győr Megyei Rendőr-főkapitányság. Elmondja, hogy éves
szinten gazdálkodnak, a gépjárművek üzemeltetésére, a járulékok kifizetésére
fedezettel rendelkeznek. A gépjárművek használatával kapcsolatosan megjegyzi, van
egy keret, ami az üzemanyag költségre vonatkozik, ez azonban csak irányszám. A
kapitány rendelkezik ennek felhasználásáról, a szolgálati feladatok ellátására nincs
meghatározott km keret. A bérfedezet tekintetében elmondja, hogy a meglévő
létszámra kapnak fedezetet. Az évközben távozó munkatárs helyére természetesen fel
tudnak venni új dolgozót, sőt akár létszámot is tudnak biztosítani, ha az
elengedhetetlenül szükséges a feladat ellátásához. A költségvetési megszorítások
ellenére technikai fejlesztésre is sor került, így szinte teljes egészében kicserélődött a
gépjárműállomány, a kapitányság ügyeleti rendszerét is felújították, valamint az
öltözőszekrényeket cserélték ki. Ebben az évben 50 millió forintos beruházással új
nyílászárókat és új tetőt fog kapni a rendőrkapitányság. Elmondja, hogy a Győr Megyei
Rendőr-főkapitányság 0,-Ft hiánnyal zárta a költségvetési évet, minden törvény
szerinti túlórát is kifizettek. Véleménye szerint kiegyensúlyozott gazdálkodást hajtottak
végre.
Andréka Bertalan képviselő: Az előterjesztésben olvasható, hogy probléma van a
vezetői utánpótlás kiválasztásával. Kérdése az, hogy a már meglévő vezetők távoznak-e,
vagy a vezetői posztra való kinevezéssel van probléma? Sajnálatos lenne, ha azokat a
vezetőket nem lehetne munkában tartani akik már régóta dolgoznak.
Pádár László képviselő: Kérdései arra vonatkoznak, hogy a szigorú megszorítások
tették-e lehetővé ezeket a fejlesztéseket, valamint a költségvetés kényszerítette-e őket
olyan helyzetbe, amely a szakmai munkájukat tette volna lehetetlenné?
Dr. Szabadfi Árpád főkapitány: A költségvetési megszorításoknak leginkább az a
lényege, hogy az üres státuszokat nem tudják olyan ütemben és arányban feltölteni,
ahogy az szükséges lenne. Azonban ezt a kérdést kreativitással meg tudják oldani, a
feladatukat el tudják látni.
Dr. Andréka Bertalan kérdésére elmondja, hogy nem azért nincs vezetői utánpótlás,
mert nincsenek megfelelő emberek. Az alsó vezetői szinteken mutatkoznak a
problémák, mert bérben nincs sok különbség, viszont a felelősség nagy. Vannak
alkalmas emberek, csak nem szívesen vállalják a magasabb posztot. Azonban ezeket is
sikeresen megoldják.
Antal Imre képviselő, Közrendvédelmi Tanácsnok: Szeretné kiemelni a tavalyi év
munkájából a lakótelepi rendőrség létrehozását és a körzeti megbízotti kinevezést.
Véleménye szerint felsőbb szinten problémák vannak a pénz elosztásával. Itt például
arra gondol, hogy nagy különbség van egy rendőr és egy határőr ruhájának minősége
között, valamint arra, hogy a megszorító intézkedések következtében pld.
alkoholszondára nincs pénz. Ennek ellenére mégis úgy gondolja, hogy a megyei és
városi rendőrkapitányság munkatársai jól végzik a munkájukat.
Bárány István képviselő: Örömmel vette, hogy sikerült megoldani Bácsán a
személyügyi problémát. Ez azt jelenti, hogy van körzeti megbízott ezen a területen. A
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frakció nevében elismerését fejezi ki az eddigi munkáért és szakmai fejlődésért. Mint
képviselő jelzi, hogy Bácsán sok a motoros és ez zavarja az ott élőket. Kérése az, hogy a
járőrpárok, ha lehetséges, térjenek be a Sövény utcai iskolához, valamint a nagybácsai
orvosi rendelő környékére.
Sághy Zsolt képviselő: Köszöni a rendőrség eddigi munkáját. Kiemeli, hogy
idegenforgalmi szempontból is oda kell figyelni Győrszentiván területére. A kialakított
kerékpárutakon nagyon sok turista jár, s a tervben lévő kerékpár utakat is úgy kell
megépíteni, hogy biztonságosak legyenek.
Bári Olga képviselő: Az előterjesztésből kiemeli az autómentes világnap
szervezésében nyújtott rendőrségi közreműködést. Külön köszöni az első osztályos
iskolások körében kiosztott sárga mellényeket, valamint a nyárbúcsúztató
rendezvényen való részvételt és közreműködést. Örömét fejezi ki, hogy jó az
együttműködés az iskolák vezetőivel és az ifjúságvédelmi szakemberekkel.
Gangl András képviselő: Gratulál a rendőrség munkájához. Köszöni, hogy a
polgárőrség rendőrautót kapott. Szeretné, ha továbbra is jó együttműködés lenne a
körzeti megbízott és a polgárőrség között, mert csak így lehet hatékonyan dolgozni.
Ferenczy Lajos képviselő: Idegenforgalmi szempontból nagyon fontosnak tartja,
hogy alacsony az autólopás, feltörés száma. Az idegenforgalmi adóból befolyó összegek
eljutnak a rendőrséghez, de saját keretből is jut továbbra is némi támogatás.
Dr. Szabadfi Árpád tábornok: Gratulál a győri rendőrkapitányság munkájához és
Dr. Holló Sándor úr ezredessé történő kinevezéséhez. Elmondja, hogy a rablások
felderítése tekintetében nagyon komoly munka folyik és jó eredményeket értek el. A
személyi kérdéseket érintő felvetésre elmondja, hogy a végzős hallgatók nagy részét a
győri rendőrkapitányságra vezényli. Úgy gondolja, hogy Győrszentiván megerősítésére
is szükség van, s ebben segítséget fog nyújtani.
Dr. Holló Sándor ezredes: Köszönetét fejezi ki a KOMSZOL Kft. vezetőjének és
munkatársainak a lakótelepi rendőrség átadása körében végzett munkájáért.
Balogh József polgármester: az alábbi határozati javaslat elfogadását javasolja a
Közgyűlésnek:
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki a Győri
Városi Rendőrkapitányság vezetőinek és személyi állományának a 2005. évben
végzett eredményes munkájáért, továbbá elfogadja az idegenforgalmi idényre való
felkészülés rendőri feladatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés 28 igenlő, 0 nem, 0 tartózkodó szavazattal elfogadta a
„Győri Rendőrkapitányság 2005. évi beszámolója és idegenforgalmi szezonra való
felkészülés helyzete” című előterjesztést.
77/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét és elismerését fejezi ki
a Győri Városi Rendőrkapitányság vezetőinek és személyi
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állományának a 2005. évben végzett eredményes munkájáért, továbbá
elfogadja az idegenforgalmi idényre való felkészülés rendőri
feladatainak végrehajtásáról szóló tájékoztatót.
***
I/2. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ GYŐR 2005. ÉVI KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL
Németh Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Úgy gondolja, hogy
a környezetvédelem területén nagyot léptek előre és ezt köszöni a testületnek. Ez után
a porszennyezés mértékére hívja fel a figyelmet, amely közlekedésből és ipari
kibocsátásból eredően nőtt. Az induló, illetve folyamatban lévő beruházások tovább
terhelik a levegőt, ezért a takarításra és locsolásra fokozottan figyelni kell.
Bécsi Zoltán képviselő: Elmondja, hogy Adyvárosban nagyon sok szemét található a
parkokban a bokrok alatt, valamint az utakon. Véleménye szerint ez ellen tenni kell!
Kéri a KOMSZOL Kft. igazgatóját, hogy amennyiben van lehetőség, ismételten szedjék
össze a szemetet Adyvárosban! Németh Zoltántól, a Környezetvédelmi Bizottság
elnökétől kérdezi, hogy van-e arra esély, hogy a Környezetvédelmi Bizottság
vezetésével a köztisztasági törvényt szigorítsák?
Németh Zoltán képviselő, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Válaszában
elmondja, hogy a Környezetvédelmi Bizottság rendelkezésre áll. Elmondja továbbá,
hogy azért tűnik szemetesnek a város, mert még nem kezdődött meg a tavaszi
takarítás. Probléma még tovább, hogy a városüzemeltetési keret nem növekszik,
viszont a bérek és a költségek növekednek, s kevesebb ember kevesebb géppel tudja
elvégezni a munkát. Itt természetesen nem a szigorításokkal lehet hatékony és gyors
eredményt elérni.
Sághy Zsolt képviselő: Véleménye szerint az a törvény rossz, mely szerint a
földtulajdonos felel azért a szemetelésért, amit idegen kezek követnek el. Kéri,
amennyiben lesz lehetőség indítványozzák ennek módosítását! Azzal folytatja, hogy
elfogadja a beszámolót és javasolja, hogy díjazzák azokat, akik rendet tesznek a
környezetükben, mert kihat az idegenforgalomra is a környezet állapota. Köszöni a
KOMSZOL Kft. eddigi munkáját, amely elősegítette a tisztább környezet kialakulását.
Az árvízzel kapcsolatban elmondja, nem szabadna olyan helyeken építési engedélyt
adni, amely alacsony fekvésű, ezt most a Szigetközben is tapasztalta, hiszen ezek a
házak vannak veszélyben. A talajvíz mozgását nem lehet szabályozni.
Bécsi Zoltán képviselő: Elfogadja Németh Zoltán képviselő úr válaszát, miszerint a
bizottság rendelkezésre áll. Azt a választ nem tudja elfogadni, hogy több pénz és több
ember kell annak érdekében, hogy kevesebb szemét legyen a környezetben. Véleménye
szerint a problémák forrásának kezelésére kell helyezni a hangsúlyt, ez pedig az, hogy a
győri polgárok ne dobálják el a szemetet. Ezt szigorú bírságokkal lehet megszűntetni.
Eredics Imre alpolgármester: Úgy gondolja, Bécsi képviselőtársa által felvetett
probléma szorosan kapcsolódik a környezetvédelemhez. A jelenlegi magas vízállás
miatt felhalmozódó szemét között is nagyon sok a környezetet károsító műanyag
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palack. Ezekből is látszik, milyen szemetes környezetben élnek az emberek.
Nevelőmunkával rá kell venni a polgárokat környezetük szebbé tételére, a tisztaság
megóvására. Ebben nagy szerepet kell vállalnia mind a Környezetvédelmi, mind pedig
az Idegenforgalmi Bizottságnak. Meggyőződése, hogy csak anyagi eszköz
átcsoportosításával nem szüntethető meg a szemetelés.
Németh Zoltán, a Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Véleménye szerint rövid távon
az intenzívebb takarítás bizonyulna a leghatékonyabb megoldásnak, mert
meggyőződése, hogy a tiszta, rendezett környezetben a jobb érzésű emberek
lelkiismerete megakadályozza a szemetelést. Emellett érdemes bírságolni is, de a
magyar jogrendszer nem teszi lehetővé az eredményes szankcionálást. Elsősorban a
tettenérés bizonyíthatóságát szorgalmazzák, de a megoldás kulcsát magasabb
fórumokon kell keresni.
Bárány István képviselő: A Közgyűlés elé terjesztett tájékoztató alapos és szakmailag
alátámasztott. Nem a Környezetvédelmi Bizottságtól kell várni azt, hogy a kialakult
állapoton javítson. Kiemelten kell kezelni a zugszemét és a közterületi szemét
helyzetét. Nagyon jó kezdeményezésnek tartja a hulladékgyűjtő pontok létrehozását, de
a számuk még mindig kevés. Tudja, hogy szükség van az emberek gondolkodás
módjának, viselkedés kultúrájának a megváltoztatására is, önmagában a tárolóhelyek
kialakítása nem elég.
Felhívja a KOMSZOL Kft. figyelmét, hogy a vasárnaponként tartott bácsai piac után ott
maradó műanyag és papír hulladékokat takarítsák el, vagy valamilyen módon a piac
üzemeltetőjét bírják rá arra, hogy a szemetet tüntesse el. A volt Szitás domb úti
homokbányát, ami már védett erdő kategóriájába tartozik, előszeretettel
zugszemétlerakónak használják. Kéri a területért felelős szervek hatékonyabb és
szigorúbb intézkedését!
Pádár László képviselő: Bár nem tartozik szorosan a napirendhez, de mégis hangot
kell adnia jóérzésének annak kapcsán, hogy az Önkormányzat segítséget nyújtott a
szlovákiai, árvíz sújtotta településnek. Kéri, a város továbbra is segítse a rászorulókat!
Balogh József polgármester: Tudja, a napirend a környezeti állapotokról szól és nem
az árvízről, de mivel többen is érintették e témát, így néhány mondatban tájékoztatja a
képviselőtestületet a jelenlegi helyzetről: a víz szintje a pillanatnyi állás szerint már
nem nő tovább, elkezdődött a lassú apadás, a legnagyobb vízmagasság 730 cm körül
volt, kb. 80 cm-rel elmaradt a 2002. éves rekordtól.
Viszont problémát jelent, hogy eléggé elhúzódik az áradás és az apadás is nagyon lassú
lesz. További nehézséget okoz a magas talajvíz, ami miatt a fakadó vizekből a
szokásosnál több van. Több olyan belvízzel elöntött terület is van a városban, ahol még
soha nem volt erre példa. A szivattyúzást a szakmai vélemény egyhangúan tiltja.
Fakadó vízről számoltak be a Rabkertben, Pataházán, Révfaluban, esetenként Bácsán.
Vészhelyzet nincs, folyamatosan figyelik a buzgárokat és azonnal megteszik a
szükséges intézkedéseket.
Likócson van egy kanyarulat, ahol 1965-ben kiadtak egy vitatható építési engedélyt pár
méterre a töltéstől. Azon a területen a csatornázás következtében olyan járatok vannak,
amelyeket az építés során nem jól tömtek el, átázik a töltés, állandó a vízszivárgás.
Hosszú viták eredményeképpen sor kerül az építmény elbontására.
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Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy a csallóközi Nádszeg település segítséget kért az
Önkormányzattól súlyos árvíz-helyzetük miatt. Homokzsákokat, ivóvizet és tábori
ágyakat bocsátottak a rendelkezésükre. Dunaszentpállal voltak még kapcsolatban, de
ott a helyi erők sikeresen uralták a nehézségeket. Segítségként készpénzt ajánlottak fel
– nem önkormányzati forrásból –, amiből azonnal kifizették a homokszállítás
fuvarköltségét. Ha még több pénzre lett volna szükségük, akkor egyértelműen az
önkormányzati keretből is utaltak volna utólagos jóváhagyással, de úgy tűnik, erre már
nem lesz szükség.
Érkeztek önkéntes felajánlások is, melyek regisztrálásra kerültek.
A honvédség folyamatosan dolgozik váltott létszámmal, 70 fő pedig állandó
készenlétben várja a parancsnoki döntést. A KOMSZOL személyi állománya is azonnal
bevethető, a lakossági mozgósításra valószínűleg nem kerül sor.
Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a
Közgyűlés – melynek létszáma 27 főre módosult – 27 igenlő, egyhangú szavazattal a
környezeti állapotról szóló tájékoztatót elfogadja.
78/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr környezeti állapotáról és
az árvízi helyzet alakulásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
***
I/3. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ HELYISÉGEK
BÉRLETÉRŐL SZÓLÓ 42/2003. (X.10.) Ök. sz. RENDELET
MÓDOSÍTÁSÁNAK KONCEPCIÓJÁRA
Dr. Kun András alpolgármester: A koncepció kidolgozása során egyeztettek a
kereskedők képviselőivel, érdekképviseletekkel. Sok nyitott kérdés hangzott el, és a
felvetések, kérések átgondolása, megvizsgálása érdekében hosszabb határidőt szabtak
a rendelet kidolgozására.
Kéri a Közgyűlést, támogassa a koncepciót! Úgy gondolja, a kereskedők érdeke is az
lenne, ha a szerződéseket határozott időre kötnék meg. Azonban erre nem akarják
kötelezni őket, így az anyagban szereplő variációkat választási lehetőségként kell
értelmezni.
Az igényes kiszolgálás érdekében úgy kell a rendeletet kialakítani, hogy az kedvező,
illetve elfogadható legyen minden bérlőre nézve.
Bárány István képviselő: Véleménye szerint a „lelakás”, mint fogalomkör
pontosításra szorul. A határozott időre történő szerződéskötésekkel egyetért, bár az
eltelt időben viszonylag kevesen éltek ezzel a lehetőséggel.
Javasolja, kerüljön megvizsgálásra, hogy amennyiben a bérlő a bérlemény
épületszerkezetének (pl. tetőszerkezet, illetve új helyiségek kialakítása) felújítását
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vállalja, úgy az újonnan, általa kialakított helyiségekre hogyan lehet jogviszonyt
szerezni?
Jónak tartja az anyagban szereplő, üres helyiségek hasznosítására vonatkozó
javaslatokat, de kéri, vizsgálják meg, ha a pályázó vállalja az üres üzlet felújítását,
akkor bérleti díj kedvezményre (pl. első két évben ingyenes bérletre) legyen lehetősége!
A koncepciót elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Dr. Kun András alpolgármester: El kell mondania, nem jellemző az önkormányzati
tulajdonú helyiségekre, hogy üresen állnának. A következő közgyűlésre terjesztik be a
kis értékű, üres helyiségek értékesítésére vonatkozó rendelet-tervezetet, így a tulajdoni
kérdés máris rendeződni fog. A bérleti díj elengedése nem lenne igazságos, mert meg
kell különböztetni a tulajdonosi és egyéb, szolgáltatási kötelezettségeket.
Balogh József polgármester: További hozzászólás hiányában szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 27 fő – 27
igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
79/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati tulajdonú
helyiségek bérletéről szóló 4/1997. (II.1.) Ök. sz. rendelet
módosításának koncepcióját elfogadja és utasítja a polgármestert, hogy
az elfogadott koncepció alapján a rendelet-módosítás tervezetét
terjessze a Közgyűlés elé.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. június 8.
***
I/4. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK LAKBÉRÉNEK
MÉRTÉKÉRŐL, A KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL, EZEK
MEGFIZETÉSÉNEK MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 18/2004. (IV.16.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRA ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRE
Baralovics Ernő képviselő, a Lakásügyi Bizottság elnöke: Nyomatékosítani kívánja,
hogy a jelenlegi rendelet-módosítás nem lakbéremelésről szól. A módosításra azért van
szükség, mert a vonatkozó törvénymódosítás miatt a lakbértámogatás szabályai is
változtak. A bizottság elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek a rendeletet.
Wajzer Gábor, a Lakásiroda vezetője: Némiképp pontosítani kívánja a képviselő úr
magyarázatát: azért volt szükség a rendelet-módosításra, mivel már korábban elvi
kötelezettségként fogadta el a Közgyűlés, hogy amennyiben lehetősége lesz a
költségelven és piaci alapon történő bérbeadásra, azt be fogja vezetni. A rendelet csak
az április 15-e után köttetett szerződésekre lesz érvényes.
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Való igaz, hogy a tervezett határidőhöz képest később kerül az anyag a Közgyűlés elé,
de ennek oka, hogy azok, akik jelenleg lakbértámogatásban részesülnek ne essenek ki a
változtatás után sem ebből. Mindez csak úgy lehetséges, ha nagyon megfontoltan,
körültekintően dolgozzák ki a feltételeket, a lehetőségeket.
A nyugdíjas házakban élők, a rendes támogatás mellett még 33 %-os
lakbértámogatásban is részesülnek. Az előtakarékossággal érintett lakások a
fiataloknak a fészekrakó program keretében biztosítanak életkezdési lehetőséget. Az
ezekben a lakásokban élők – jövedelmi viszonyuktól függetlenül – a korábbi
támogatást mindenképpen megkapják, tehát továbbra sem fogják megérezni a
lakbéremeléseket.
Balogh József polgármester: A hozzászólások után szavazásra bocsátja a rendelettervezetet és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre változott – 28
igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a rendelet-módosítást.
12/2006. (IV.10.) ÖK.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI LAKÁSOK LAKBÉRÉNEK MÉRTÉKÉRŐL,
A KÜLÖN SZOLGÁLTATÁSI DÍJAKRÓL, EZEK MEGFIZETÉSÉNEK
MÓDJÁRÓL SZÓLÓ 18/2004. (IV.16.) ÖK. RENDELET (TOVÁBBIAKBAN:
RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a lakások és helyiségek bérletére, valamint az
elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, többszörösen módosított 1993.
évi LXXVIII törvényben (a továbbiakban: Lt.) biztosított felhatalmazás alapján, a
következőket rendeli el:
1.§
(1) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„/4/ Az egység díj havi mértéke:
A szociális helyzet alapján bérbeadott lakásoknál 5,33 Ft
A költségelven bérbeadott lakásoknál az egység díj mértéke a szociális helyzet
alapján bérbeadott lakások egységdíjának 200%-a.
A piaci alapon bérbeadott lakásoknál az egység díj mértéke a szociális helyzet
alapján bérbeadott lakások egységdíjának 220%-a.”
.
(2) A rendelet 3. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„/6/ 2006.július 1-től a lakbér minimális összege 2500.-Ft/hó lakásonként.”
2.§
A rendelet 4. §-a kiegészül a következő (5) bekezdéssel::
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„/5/ A költségelven és piaci alapon bérbeadott lakások lakbérét csökkenteni lehet, ha a
lakás valamely szempontból nem felel meg a 3.sz. mellékletben szereplő
követelményeknek. A lakbér csökkentés mértéke együttesen is legfeljebb 30% lehet.”
3.§
A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„/1/ Lakbértámogatásra jogosult az általa életvitelszerűen lakott, szociális helyzet
alapján bérbeadott önkormányzati bérlakás után, az az érvényes lakásbérleti-, vagy
lakáshasználati szerződéssel rendelkező személy, akinek
a./ a háztartásában együtt élő személyek egy főre jutó jövedelme nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
aa.) egyedül élő személy esetén: a 415 %-át,
ab.) gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, továbbá olyan háztartás
esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan súlyos beteg személy él, valamint
olyan két fős háztartás esetén ahol mindkét személy nyugdíjas, ill. nyugdíjszerű
ellátásban részesül: a 275%-át,
ac.) egyéb háztartás esetén: a 215%-át, és
b./ a lakbér összege eléri, vagy meghaladja a háztartás havi összjövedelmének 2,5
%-át.
/2/ A rendelet alkalmazásában:
a./ a jövedelem meghatározására a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény 4. § /1/ a./ pontjában foglaltak az irányadók,
b./ az egy főre jutó jövedelem számítására a szociális igazgatás és szociális ellátások
helyi szabályozásáról szóló 8/2006. (II. 4.) Ök. rendelet 2. § /4/ - /5/
bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
/3/ Az /1/ bekezdésben meghatározott feltételek fennállása esetén sem jogosult
lakbértámogatásra:
a./ akinek lakása
1 személy 2 lakószoba, vagy 56 m2
2 személy 2 + félszoba, vagy 65 m2
3 személy 3 lakószoba, vagy 75 m2
4 személy 3 + fél lakószoba, vagy 85 m2
5 személy 4 lakószoba, vagy 100 m2
5 személy felett 4 lakószoba + fél lakószoba/fő az 5. személyt meghaladó
létszámra, vagy 100 m2 + 10 m2/fő, az 5. személy mértéket valamelyik
szempontból meghaladja, vagy
b./ az a személy, akinek, vagy a háztartásában élő más személy tulajdonában
ba./ lakóingatlan, vagy üdülő, vagy beépítetlen üdülőtelek van, kivéve, ha az
ingatlan tulajdonjogát öröklés címén és haszonélvezeti joggal terhelten
szerezte, a haszonélvezeti jog fennálltáig, vagy
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bb./ adófizetési kötelezettség alá eső, 3 évnél nem régebben üzembe helyezett
gépjármű – kivéve, ha azt súlyos mozgáskorlátozottság vagy egyéb, szakorvos
által igazolt egészségkárosodás miatt használják – van, vagy
c./ az a bérlő, illetve lakáshasználati szerződéssel rendelkező lakáshasználó, akinek
rendezetlen lakbér, vagy a bérbeadónak fizetendő víz- csatornadíj hátraléka van.
Rendezettnek tekintett a bérbeadóval kötött és folyamatosan teljesített, a
hátralék részletekben való megfizetésére vonatkozó megállapodás.
/4/ A mozgáskorlátozottak számára épített vagy átalakított önkormányzati bérlakások
esetében a /3/ bekezdésben szabályozott lakás alapterületére vonatkozó mérték
130%-a az irányadó.
/5/ Nem vehető igénybe lakbértámogatás a költségelven és a piaci alapon bérbe adott
lakásoknál."
4. §
A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„/1/A lakbértámogatás mértéke:
a) egy fős háztartás esetében,
ha a háztartás egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 220 %-át nem haladja meg, a lakbér 66,66 % -a; ezt meghaladó
jövedelem esetén a támogatás mértéke a háztartás többlet jövedelmének 20 %-ával
csökken.
b) gyermekét vagy gyermekeit egyedül nevelő szülő, továbbá olyan háztartás
esetében, amelyben fogyatékos vagy tartósan súlyos beteg személy él,
valamint olyan két fős háztartás esetén ahol mindkét személy nyugdíjas
ha a háztartás egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 175 %-át nem haladja meg, a lakbér 66,66 %-a; ezt
meghaladó jövedelem esetén a támogatás mértéke a háztartás többlet
jövedelmének 20 %-ával csökken.
c) egyéb háztartás esetén
ha a háztartás egy főre jutó jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150 %-át nem haladja meg, a lakbér 66,66 % -a; ezt
meghaladó jövedelem esetén a támogatás mértéke a háztartás többlet
jövedelmének 20 %-ával csökken,
de legalább 2500.-Ft.
/2/ Az előtakarékosság vállalásával bérbe adott lakások lakbértámogatásának mértéke
a lakbér összegének
66,66 %-a.
/3/ A műteremlakásoknál a műszakilag elkülönülő rész alapterületére számított
lakbérből a lakbértámogatás összege a lakbér 66,66 %-a. A műteremlakás bérlője, a
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lakás céljára szolgáló alapterület után, a rendelet 11. §-a alapján, a 12.§ (1)
bekezdésben foglalt mértékű lakbértámogatásra jogosult.
/4/ Azok a nyugdíjasok házában lakó bérlők, akik a 11. §-ban foglalt jogosultsági
feltételeknek nem felelnek meg, a lakbér 33,5 %-nak megfelelő, de legalább 2.500,Ft mértékű támogatásra jogosultak.”
5. §
A rendelet 13. § /3/ - /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és egyúttal az
/5/ bekezdés számozása /6/ bekezdésre módosul:
„/3/ A lakbértámogatás számított mértékét a bérbeadó a havi esedékes számlában
jóváírja.
/4/ A lakbértámogatás a kérelmezőt, a kérelem benyújtását követő hónap 1-jétől illeti
meg határozatlan időtartamra.
/5/ A lakbértámogatásra való jogosultságot évente egy alkalommal felül kell vizsgálni.”
6. §
A rendelet, e rendelet 1. számú mellékletét képező 3. számú melléklettel egészül ki.
7. §
/1/ E rendelet 2006. április 15-én lép hatályba.
/2/ A hatálybalépéssel a rendelet 8. §. (2) b./ pontja, a 14 .§-a és a 4. számú melléklet
hatályát veszti.
***
SZÜNET UTÁN
***
I/5. NAPIRENDI PONT:
2005. ÉVI ÉRTÉKELÉS AZ ÖNKORMÁNYZAT GYERMEKJÓLÉTI ÉS
GYERMEKVÉDELMI FELADATAI ELLÁTÁSÁRÓL, AZ ANYA- CSECSEMŐ
ÉS GYERMEKOTTHON, AZ EGYESÍTETT BÖLCSŐDEI
INTÉZMÉNYHÁLÓZAT ÉS A GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT SZAKMAI
FELÜLVIZSGÁLATÁRÓL
Bári Olga képviselő, a Szociális Bizottság alelnöke: Tájékoztatja képviselőtársait, hogy
a bizottság az anyagot megtárgyalta és a Közgyűlésnek elfogadásra ajánlja.
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Néhány gondolatot szeretne kiemelni a bizottság véleményéből: a beszámoló a
jogszabály által előírt szempontok és a fenntartó által előírt ellenőrzések alapján ad
nagyon igényes, pontos tájékoztatást a gyermekjóléti-, és gyermekvédelmi feladatok
ellátásáról.
Elmondja, hogy Győrött 21832 fő a 0-tól 18 éves korúak száma. Ez a szám 2005-ben
némileg növekedett, és közülük 8623-an részesültek önkormányzat által nyújtott
támogatásban, közel 350 millió forint értékben.
Örömmel tölti el az, ami a számokból is látszik, hogy a 13 bölcsőde mindegyikében
nagyon jó a kihasználtság. Az átmeneti otthont 24 család vette igénybe 51 gyerekkel.
Az Anya- és Csecsemő Otthon ebben az évben ünnepli 50. jubileumát. Annak ellenére,
hogy sokat tettek a személyes környezet alakításáért az intézetben, szükség van az
intézmény további fejlesztésére. Kéri képviselőtársait, hogy az intézmény jubileumi
kiadványára, ünnepségére és ajándékokra szíveskedjenek a rendelkezésükre álló
keretből belátásuk szerint támogatni ezt a nemes célt!
Wernerné Csordás Éva képviselő: Érdemes megemlíteni és örülni kell annak, hogy
hosszú idő után először számolhatnak be létszám-növekedésről a 0-tól 3 éves
korosztály körében. A gyermektámogatás összegébe bele kell számolni az ingyenes
tankönyvtámogatást és a napközis étkezési támogatást is, így éves szinten Győrött 600
millió forintot juttatnak a gyermekek szociális támogatására.
A Közgyűlés előtt lévő előterjesztés összeállítása és a végzett munka, továbbá a
kapcsolattartás és a személyes foglalkozás minősége méltán megérdemli az elismerést.
Köszönetét fejezi ki mind az Egészségügyi és Szociálpolitikai Iroda, mind pedig az
intézmény vezetőinek, munkatársainak.
Balogh József polgármester: További vélemény, észrevétel hiányában a vitát lezárja
és szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 27 főre módosult -27 igenlő,
egyhangú szavazattal az intézmény munkájáról szóló értékelést elfogadta.
80/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2005. évi értékelést az
önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásáról.
Felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés 1. sz. mellékletében
foglaltakról tájékoztassa a Győr-Moson-Sopron Megyei Közigazgatási
Hivatal Szociális és Gyámhivatalát.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. május 31.
***
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I/6. NAPIRENDI PONT:
AZ IPAROSÍTOTT TECHNOLÓGIÁVAL ÉPÜLT LAKÓÉPÜLETEK
ENERGIATAKARÉKOS KORSZERŰSÍTÉSÉNEK, FELÚJÍTÁSÁNAK, ÉS A
LAKÓÉPÜLETEK LAKÓKÖRNYEZETE FELÚJÍTÁSÁNAK
TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ 19/2001. (IV.20.) Ök. MÓDOSÍTÁSÁRA,
VALAMINT ÖNKORMÁNYZATI RÉSZHEZ ELŐZETES KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS 2007. ÉVRE
Balogh Imre képviselő: Röviden tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Győrben az
iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításával
kapcsolatban 2000 és 2004 között 122 pályázatot nyújtottak be, ami több mint
háromezer lakást érintett. Ennek az összes bekerülési költsége több mint 2 milliárd
forint, az önkormányzati támogatás pedig 700 millió forint felett volt.
2005-ben 35 pályázat került beadásra, 1151 lakást érintett, összes bekerülési költsége
több mint 758 millió forint, az önkormányzat pedig 288 millió forinttal járult hozzá a
felújításokhoz.
A pályázati kiírás meghirdetésre került ez évben is, a lakosság továbbra is igényt tart rá
és bízik a kedvező elbírálásban.
Dr. Kun András alpolgármester: Elmondja, az Országos Építésügyi Hatóságtól azt a
tájékoztatást kapta, hogy hamarosan megjelenik egy olyan jogszabály módosítás, amely
lehetőséget ad a társasházaknak az önrész részletekben történő megfizetésére.
Balogh József polgármester: Mivel további észrevétel nem érkezett, így szavazásra
bocsátja az előzetes kötelezettség-vállalásra vonatkozó határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
81/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése előzetes
kötelezettséget vállal arra, hogy a 2007. évi költségvetés
„Lakásgazdálkodás bevételei és kiadásai" fejezetében 150.000 eFt-ot
biztosít a LKFT-2006-LA-2 pályázatához.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
Balogh József polgármester: Ezt követően a rendelet-tervezetet teszi fel szavazásra
és megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 fő – 28 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a rendelet módosítását.
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13/2006. (IV.10.) 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 felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet
alkotja:
1. §
Rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő lép:
„(2) E rendelet hatálya kiterjed Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő
(1) bekezdés szerinti technológiával megvalósult, legalább 4 lakásos lakóépületekre.”
2. §
A Rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő lép:
„(1) Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a lakóépület, illetve a közvetlen
környezetében lévő utak, parkolók, játszóterek és parkok felújítását, korszerűsítését a
Magyar Állam nevében, az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatal útján eljáró,
Regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter is
támogassa.”
3. §
A Rendelet 8. § (5) bekezdése helyébe a következő lép:
„(5)
A pályázatoknak az Országos Lakás- és Építésügyi Hivatalhoz történő
felterjesztéséről, a támogatás mértékéről a Közgyűlés átruházott hatáskörében a
Lakásügyi Bizottság dönt.”
4.§
A rendelet 1. sz. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép.
5. §.
E rendelet a 2006. április 15. napján lép hatályba.
***
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III/1. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A TRANSDANUBIA MOZGÓKÉP KÖZALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ
OKIRATÁRA
Wernerné Csordás Éva képviselő, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke:
Módosító indítvánnyal kíván élni, mely az alapító okirat 9/6. pontjának kiegészítése
lenne: „Amennyiben a kuratórium határozatképes és a határozat hozatalában részt
vevő kuratóriumi tagok közül azok vannak többségben, akik az alapítóval bármely
kapcsolatban állnak, úgy határozatot hozni nem lehet. Ugyanez a rendelkezés
vonatkozik arra az esetre is, amikor az alapítótól független és az azzal kapcsolatban
álló tagok szavazatainak aránya egyenlő. A fentiek vizsgálata minden határozat
hozatalánál a kuratórium elnökének feladata.”
Balogh József polgármester: Mint előterjesztő, a módosító indítványt elfogadja, és
szavazásra bocsátja a kiegészített határozati javaslatot a mellékletével együtt.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosul – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a Transdanubia Mozgókép Közalapítvány alapító
okiratát.
82/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Transdanubia Mozgókép Közalapítvány"
kiemelkedően közhasznú kulturális társadalmi szervezet alapító okiratát elfogadja, a
közalapítványt megalapítja és felhatalmazza a polgármestert az alapító okirat
aláírására. Továbbá utasítja a polgármestert, hogy a közalapítvány bírósági
nyilvántartásba vételéről gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:
2.)

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Transdanubia Mozgókép Közalapítvány
induló vagyonához 1 000.000,- Ft, azaz egymillió forinttal járul hozzá, melyet a
2006. évi költségvetés központilag kezelt előirányzatai „Magyar filmművészet
támogatása" költségvetés kiadási előirányzat terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

3.)

Balogh József polgármester
2006. május 5.

Balogh József polgármester
2006. május 5.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Transdanubia Mozgókép Közalapítvány
kuratóriumi tagjává választja 2010. december 31- ig:
Pozsgai János (9024 Győr, Illyés Gy. u. 10.)
Bécsi Zoltán (9023 Győr, Ifjúság krt. 79.)
Berger József (kuratóriumi titkár) (1068 Budapest, Lövölde tér 3.)
Czabán György (1165 Budapest, Mátyás király tér 6/A)
Ferenczy Tamás (9028 Győr, Lovas u. 9.)
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dr. Hevesi Tóth János (1119 Budapest, Albert u. 8.)
Homor Tivadar (9029 Győr, Szabadság utca 48/b)
Kovács Tamás (9024 Győr, Zrínyi u. 72.)
Tóth Nándorné (9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky Endre .u. 16.)
személyeket.
Felelős:
Határidő:
4.)

Balogh József polgármester
azonnal

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Transdanubia Mozgókép Közalapítvány
kuratóriumi elnökévé választja a 2010. december 31- ig
Pozsgai János kuratóriumi tagot (Győr, Illyés Gyula utca 10.).
Felelős:
Határidő:

5.)

Balogh József polgármester
azonnal

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Transdanubia Mozgókép Közalapítvány"
felügyelő bizottsági tagjává választja 2010. december 31- ig:
Elnök: Alföldi Csaba
1052 Budapest, Városház u. 8.
Tagok: Meronka Mónika 9111 Tényő, Győri út 83.
Molnár Ilona 9023 Győr, Földes Gábor u. 2/a személyeket.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

III/2. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSOK
ELFOGADÁSÁRÓL ÉS AZ EHHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐIRÁNYZATOK
RENDEZÉSÉRŐL
Balogh József polgármester: Mivel a napirendhez sem kiegészítés, sem vélemény
nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés- melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a közérdekű kötelezettség-vállalásokról szóló tájékoztatót.
83/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az eredeti költségvetésben nem
szereplő közérdekű kötelezettség-vállalások alapján az alábbi előirányzatváltozásokat hagyja jóvá.
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A./ Sportcélokra közérdekű kötelezettség-vállalás kapcsán:
bevétel:
+ 7.000 e Ft
kiadás: Vízisport SE utánpótlásának támogatására:
Sportigazgatóságnak utcai futóverseny
támogatására

+ 6.000 e Ft
+ 1.000 e Ft

B./ Utakhoz kapcsolódó közérdekű kötelezettség-vállalás kapcsán:
bevétel:
+ 35.000 e Ft
kiadás: Útkezelő Szervezetnek közérdekű
kötelezettség-vállalással kapcsolatos
feladatokra

+ 35.000 e Ft

C./ Kulturális ágazatra közérdekű kötelezettség-vállalás kapcsán:
bevétel:

+2.000 e Ft

kiadás: Közérdekű célú felajánlás Győri Balett
támogatására

+ 2.000 e Ft

D./ Önkormányzati intézmények felújítására, karbantartására,
tárgyi eszközök beszerzésére közérdekű kötelezettség-vállalás
kapcsán:
bevétel:
+31.000 e Ft
kiadás: közérdekű célú felajánlás önkormányzati intézmények
felújítására, korszerűsítésére, tárgyi eszközök beszerzésére +31.000 e Ft
(melyből 25.000 e Ft a Jedlik Á. Gépipari és Informatikai Középiskola
kollégiuma épületének korszerűsítésére, míg 6.000 e Ft felhasználásáról
később születik döntés).
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előirányzat változások
költségvetési rendeleten történő átvezetésére.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/3. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A 2007. ÉVI DUATLON VILÁGBAJNOKSÁG
MEGRENDEZÉSÉNEK KÖTELEZETTSÉG-VÁLLALÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
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84/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a 2007. évi Duatlon
Világbajnokság Győr városában történő megrendezésével.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/4. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A 2012. ÉVI LABDARÚGÓ EB PÁLYÁZATI ANYAGÁHOZ
NYÚJTANDÓ TÁMOGATÁSRA
Balogh József polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy eredetileg 12,5 millió Ft
támogatást kértek, ami nagyon sok. Az összeget promóciós feladatokra, reklámra,
propaganda költségekre szerettek volna fordítani, de a konkrét javaslatok ismeretében
személy szerint ő nem támogatja. Ezt követően három nagy vállalkozó társaság is
beszállt a költségek viselésébe, melyhez az önkormányzat 2,5 millió forinttal kíván
hozzájárulni.
Mivel hozzászólás nem érkezett, szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
85/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a tervezési tartalék keret terhére
2,5 millió forint támogatást nyújt a 2012-ben megrendezésre kerülő
LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG pályázati anyagának promóciós
költségéhez, melyet több győri vállalkozással együtt a Szervező
Bizottság részére kell átutalni.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***

III/5. NAPIRENDI PONT:
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JAVASLAT A GYŐR, SERFŐZŐ UTAT A SERFŐZŐ DOMBI DŰLŐVEL
ÖSSZEKÖTŐ ÚT ÉPÍTÉSI TELEKALAKÍTÁS KÖZTERÜLET KIALAKÍTÁSI
TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRA
Eredics Imre alpolgármester: Kiegészítésként kívánja elmondani, hogy a nevezett
telek-, és közterület kialakítások Szabadhegynek azt a részét érintik, ami a Szent Imre
úttal párhuzamos. Mindenki előtt ismert, hogy a Szent Imre útnak a terhelése a
forgalom szempontjából már a tűrőképesség határán van. A számítások szerint 9-10 %os forgalomnövekedés várható, ami számszerűen nem nagy, de csúcsforgalmi időben
már jelentősebb közlekedési dugókat okozhat. Ezért nélkülözhetetlen, hogy a főútra
történő kicsatlakozásban és forgalmi rendjében is változtatásokat eszközöljenek. Ezek
tervezése és kivitelezése a fejlesztő feladata lesz. Az, hogy az összekötő utat teljes
mértékben magánerőből finanszírozzák, az önkormányzat számára nagyon kedvező, de
viszont számolni kell a forgalom-növekedéssel.
Balogh József polgármester: Mivel több észrevétel nem érkezett, szavazásra bocsátja
a határozati javaslatot és megállapítja, hogy a Közgyűlés –melynek létszáma 29 fő – 29
igenlő, egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
86/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a "Győr, Serfőző utat a Serfőző dombi dűlővel
összekötő út" építési telekalakítás melléklet szerinti közterület kialakítási tervében
(MU-1, MU-2, MU-3, MK-1 és MZ-1 számú tervlapok) rögzített tereprendezési,
útépítési, közműépítési és zöldfelületi kialakítást megfelelőnek tartja.
2./ Amennyiben a KKT-ben érintett új utat, járdát, csapadékvíz-elvezetést,
zöldfelületet és közműveket a telekalakítást végző építtető megépíti, azt a teljes kiépítés
(a MU-1 számú tervlapon jelölt teljes hosszban, a MU-3 számú tervlapon ábrázolt
pályaszerkezettel és paraméterekkel való megépítés és forgalomba helyezés, valamint
az MK-1 számú tervlapon ábrázolt paraméterű közműhálózat és az MZ-1 számú
tervlapon rögzített zöldfelület teljes elkészítése és a közműszolgáltatók, kezelők,
megfelelőségi nyilatkozatának bemutatása) után, továbbá minden új építési telekre
teljeskörűen elkészített közmű bekötések megléte esetén veszi át az Önkormányzat.
(Kivéve a villamos-energia és gázközművek tulajdonjogát.)
3./ A közterület kialakítási tervben szereplő konkrét megoldásoktól csak a szabályozási
terv keretein belül, az útkezelő, illetve a közmű-üzemeltetők hozzájárulásával, műszaki
szükségesség esetén lehet eltérni.
4./ A Serfőző utca tervezett új utca és Szent Imre út közötti szakaszának korábban
jóváhagyott engedélyezési tervi tartalmú kiépítésére vonatkozó - az előterjesztéshez 2.
számú mellékletként csatolt - "városfejlesztési megállapodás" megkötésére a Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert.
5./ "Győr, Serfőző utat a Serfőző dombi dűlővel összekötő út" építési telekalakítás
közterület-kialakítási tervének 1-1 jóváhagyott példányát el kell küldeni az érintett
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közmű-szolgáltatóknak, szakhatóságoknak, a kérelmezőnek, továbbá a hivatali
nyilvántartásban a szükséges átvezetéseket el kell végezni.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. április 30.
***
III/6. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK KÖZÖTTI
ÁTCSOPORTOSÍTÁSRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
87/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ A Közgyűlés az alábbi kiadási jogcímek közötti előirányzat átcsoportosítást
(lebontást) hagyja jóvá:
Kiadási jogcím előirányzat csökkentése:
"Vízrendezési feladatok jogcímen biztosított előirányzat csökkentése" -20.000,-eFt
Kiadási jogcím előirányzat emelése
"Útkezelő Szervezet 2006. évi felhalmozási kiadási előirányzatainak megemelése
(lebontás) vízrendezési feladatokra"
+20.000,-eFt
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
2./ A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat változások 2006. évi
költségvetésben történő átvezetéséről gondoskodjon.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: félévi költségvetési beszámoló
***

III/7. NAPIRENDI PONT:
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JAVASLAT A CIVIL SZERVEZETI ÉS ALAPÍTVÁNYI KERET
FELHASZNÁLÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
88/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzati alapítványok
működésének támogatására összesen 4 millió forintot biztosít a „civil szervezeti
és alapítványi keret" költségvetési előirányzat terhére az alábbi megosztásban:
Győr Kultúrájáért Alapítvány
800.000,-Ft,
Péterfy Sándor Alapítvány
800.000,-Ft,
Győr Tehetséges Ifjúságáért Alapítvány
800.000,-Ft,
Győri Fogyatékos Fiatalok Oktatásáért Közalapítvány 800.000,-Ft,
„Gyökerek" Jóléti Szolgálat Alapítvány
800.000,-Ft.

2.

A Közgyűlés társadalmi és civil szervezetek év közbeni támogatására 1.250.000
forintos keretet biztosít a „civil szervezeti és alapítványi keret" terhére, melynek
felhasználására az előterjesztésben felvázolt prioritási szempontok alapján a
6/2006.(II.24.) Ök. rendelet 22.§ (6) bekezdés szerint kerül sor.

3.

A Közgyűlés a „civil szervezeti és alapítványi keret" költségvetési előirányzat
terhére 750.000.-Ft-ot biztosít rendezvények, konferenciák, kiadványok
költségeire.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: - az 1. pontra: a megállapodások megkötésére: 2006. április 30.
- a 2-3. pontokra: folyamatos
****

III/8. NAPIRENDI PONT:
A GYŐR, BAROSS G. u. 11., SARLÓ köz 7.sz. ALATT LÉVŐ INGATLAN
HASZNOSÍTÁSI JAVASLATA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.

89/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
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H A T Á R O Z A T
1. Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a győri 7329/A/2 és a 7329/A/3
hrsz-ú társasházi ingatlanok bérlő részére történő értékesítést, az ingatlanforgalmi
szakértő által meghatározott 50.900,-eFt+ÁFA eladási áron.
2. Az értékesítés feltétele, hogy a jelenlegi 7329 hrsz-ú társasházban fennálló
tulajdonközösség megszűnjön és a Győr, Kisfaludy u. 13 és Kisfaludy u. 11. - Sarló köz
9. sz. alatti lakóépületek az Önkormányzat kizárólagos tulajdonába kerüljenek.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. október 31.
***
III/9. NAPIRENDI PONT:
A KINCSTÁRI VAGYONKÖRBE TARTOZÓ INGATLANOK
ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA ADÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
90/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése:
a 43/2005.(II.24.) Kgy.sz. határozatának a győri 2216 hrsz-ú ingatlanra
vonatkozó részét,
a 49/2005.(II.24.)Kgy.sz. határozatának a győri 12177/2, a 018 és a
020 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó részét hatályon kívül helyezi.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

91/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
2216 hrsz-ú ingatlan szociális otthonként hasznosított épületének (383 m˛)
ingyenes önkormányzati tulajdonba kerülését és a megközelítéséhez szolgalmi jog
biztosítását kezdeményezi.
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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 az alapfokú nevelésről,
oktatásról, az egészségügyi és szociális ellátásról való gondoskodás feladat
érdekében kívánja tulajdonba venni és szociális otthon 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.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

92/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
12177/2 hrsz-ú ingatlan 1 ha 1520 m˛ nagyságú részének 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 településrendezés
önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület
céljára kívánja felhasználni.
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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.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

93/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
018 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 településrendezés
önkormányzati feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület
céljára 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.
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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.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

94/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
020 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 településrendezés önkormányzati
feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület céljára 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.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***
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95/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése úgy határoz, hogy a győri
0627/2 hrsz-ú ingatlan 4255 m˛ nagyságú részének 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 településrendezés önkormányzati
feladat ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni, és közterület céljára 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.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

III/10. NAPIRENDI PONT:
A REVITA TELEVÍZIÓ GYŐRRŐL KÉSZÍTENDŐ PROGRAMJÁNAK
TÁMOGATÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 26 igenlő
szavazattal, 2 tartózkodással elfogadta a határozatot.
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96/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért az Idegenforgalmi
Bizottság javaslatával és a REVITA Televízió részére a 2006. évi
idegenforgalmi keretből összesen 600.000,-Ft támogatást nyújt a
Nyugati Régió című műsor elkészítéséhez és a prisma magyar-osztrákszlovák interregionális magazinműsorban Győrről megjelenő anyagok
fordítási, szervezési feladatainak elvégzéséhez.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/11. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A FOGYATÉKKAL ÉLŐK SZERVEZETEINEK SPORTCÉLÚ
TÁMOGATÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
97/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fogyatékkal élők
szervezeteinek sportcélú támogatását az 1. számú melléklet szerint
jóváhagyja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. április 15., elszámolás 2006. december 15.
***
III/12. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A 2006. ÉVI SPORTTÁMOGATÁSNAK A VÁROSI
SPORTIGAZGATÓSÁGHOZ LEBONTOTT FŐ ÖSSZEGEINEK
MEGHATÁROZÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 fő – 28 igenlő, egyhangú
szavazattal elfogadta a határozatot.
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98/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2006. évi sporttámogatás fő
összegének meghatározását az 1. számú melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: folyamatos
***
III/13. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A SPORTEGYESÜLETEK, SZAKOSZTÁLYOK KIEMELT-, ÉS
EREDMÉNYESSÉGI TÁMOGATÁSÁNAK FELOSZTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
99/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a sportegyesületek és
szakosztályok kiemelt, illetve eredményességi támogatását az 1.
számú melléklet szerint jóváhagyja.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. április 15.
***
III/14. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A 2006. ÉVI OLIMPIAI MŰHELYTÁMOGATÁS
FELOSZTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 27 főre módosult – 27 igenlő
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
100/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a 2006. évi Olimpiai Műhelytámogatás
alábbi táblázat szerinti felosztását:

32

Egyesület
Győri Vízisport SE
Győri ETO KC

Támogatás
összege
2 millió Ft
2 millió Ft

Ütemezés
2006. április 30-ig
1 millió Ft
2006. április 30-ig
1 millió Ft

2006. szeptember 30ig
1 millió Ft
2006. szeptember 30ig
1 millió Ft

Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: 2006. április 30., illetve szeptember 30.
***
III/15. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT ALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
101/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a „Győr 2000”
Idegenforgalmi Közalapítvány 455.000,-Ft támogatásban részesüljön
az Idegenforgalmi Bizottság döntési, előterjesztési hatáskörébe tartozó
kerete terhére az Utazás 2006. Nemzetközi Idegenforgalmi Kiállításon
való részvételre.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/16. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A XANTUS JÁNOS ÁLLATKERT Kht. ÜGYVEZETŐ
IGAZGATÓJÁNAK MEGVÁLASZTÁSÁRA
Hegyi Zoltán képviselő, a Tulajdonosi Bizottság elnöke: A bizottság nevében
megköszöni Dr. Andréka György eddig végzett eredményes munkáját és a határozati
javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 fő – 28 igenlő, egyhangú
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szavazattal Dr. Andréka Györgyöt bízza meg az állatkert igazgatói feladatainak
ellátásával.
102/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Xantus János Állatkert Kht.
ügyvezetőjének - öt éves időtartamra, 2006. április 1-től, 2011. március
31-ig - Dr. Andréka Györgyöt választja meg.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/17. NAPIRENDI PONT:
A GYŐRI ÖNKORMÁNYZATI INGATLANKEZELŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ Rt.
ALAPÍTÓ OKIRATÁNAK MÓDOSÍTÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 26 főre módosult – 26 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
103/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése jogszabályi változás folytán az 1.
számú mellékletben foglaltak szerint módosítja a Győri Önkormányzati
Ingatlankezelő és Szolgáltató Rt. alapító okiratát.
Felhatalmazza a polgármestert a módosított alapító okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövegének aláírására. Felhívja a társaság ügyvezető
igazgatójának figyelmét, hogy gondoskodjon a módosítás cégbírósági
bejegyzéséről.
Felelős: Balogh József polgármester
Janicsek Tibor ügyvezető igazgató
Határidő: 2006. április 30.
***
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III/18. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A NYUGAT-PANNON REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ Rt.-ben FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGI TAG
MEGVÁLASZTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 27 főre módosult – 27 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
104/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése javasolja a Nyugat Pannon
Regionális Fejlesztési Zártkörűen működő Rt. Közgyűlésének a
Felügyelő Bizottságába NÉMETH ÁRPÁD képviselő (Győr,
Szabolcska u. 29.) megválasztását.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/19. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÉS A TELEPÜLÉSRÉSZI
ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI HATÁSKÖRBEN HOZOTT
HATÁROZATAIRÓL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
105/2006. (IV. 6.) 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:
GAZDASÁGI BIZOTTSÁG
1/2006. (II.01.) GABI határozat
2/2006. (II.01.) GABI határozat
IDEGENFORGALMI BIZOTTSÁG
1/2006. (II.15.) sz. IB. határozat
2/2006. (II.15.) sz. IB. határozat
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3/2006. (II.15.) sz. IB. határozat
4/2006. (II.15.) sz. IB határozat
5/2006. (II.15.) sz. IB határozat
6/2006. (II.15.) sz. IB határozat
7/2006. (II.15.) sz. IB határozat
KISMEGYERI TELEPÜLÉSI RÉSZÖNKORMÁNYZAT
6/2006. (II.13.) sz. Kism. Rö. határozat
11/2006. (III.6.) sz. Kism. Rö. határozat
GYŐR-BÁCSA TELEPÜLÉSRÉSZI ÖNKORMÁNYZATA
1/2006. (I.17.) sz. Bácsa Részönk. határozat
2/2006. (I.17.) sz. Bácsa Részönk. határozat
***
III/20. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE
ÁTRUHÁZOTT HATÁSKÖRBEN HOZOTT DÖNTÉSEKRŐL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot és
megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 főre módosult – 29 igenlő,
egyhangú szavazattal elfogadta a határozatot.
106/2006. (IV. 6.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármesterre átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztató elfogadja.
***
Balogh József polgármester: Felhívja a jelenlévők figyelmét, hogy az Önkormányzati
törvény 12. § (4) bekezdés a./ pontja szerint a Közgyűlésnek zárt ülést kell tartania
választás, továbbá önkormányzati hatósági ügyek tárgyalásakor. Az ismertetett
rendelkezésre tekintettel a III/21. sorszámú „A Győri Fesztivál és Rendezvényszervező
Iroda igazgatói pályázata”, valamint a III/22. sorszám alatti „Javaslat önkormányzati
hatósági ügyekben hozott határozatok elleni fellebbezések és méltányossági kérelmek
elbírálása” című napirendi pontok megvitatására zárt ülést rendel el.
Felkéri az érdeklődő vendégeket az ülésterem elhagyására!
***
(A zárt ülés jegyzőkönyve az 1. oldaltól a . oldalig található.)
***
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Balogh József polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott döntést: a Közgyűlés öt
éves időtartamra a Győri Fesztivál és Rendezvény Iroda igazgatói feladatainak
ellátására Lencsésné Csurák Erzsébetet bízza meg. Sok sikert kíván a további
munkájához.
***
IV. NAPIREND UTÁN:
KÉPVISELŐK KÉRDÉSEI, BEJELENTÉSEI
Dr. Kun András alpolgármester: Tájékoztatja a Közgyűlést, hogy sikeresen lezajlott
az ún. 24 órás vetélkedő, melyre 9 középiskolás csapat nevezett, 450 diák részvételével.
Külön köszönetet mond a Sportigazgatóság munkatársainak és Eredics Gergely
képviselő úrnak a szervezésben és a lebonyolításban végzett munkájukért.
Egyúttal bejelenti, hogy a győri női kézilabda csapat szép győzelmet aratott és újabb
kupát sikerült nyerniük.
Balogh József polgármester: További kérdés, bejelentés nem lévén, a munkaterv
szerinti következő ülésük 2006. április 27.
Megköszöni a képviselők aktív munkáját, valamint a vendégek érdeklődését és az ülést
18 óra 25 perckor bezárja.
K.m.f.

Balogh József
polgármester

Dr. Kovács Lajos
jegyző
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