GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
KÖZGYŰLÉSE
5/2006. (III. 16.)
JEGYZŐKÖNYV
Készült: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2006. március
16-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, Baralovics Ernő, Bári Olga, Bécsi
Zoltán, 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, Szabó Jenő, Szeles Szabolcs, Szemes János és Wernerné Csordás
Éva képviselők.
Távolmaradását előzetesen: Czifrik Mihályné, Bárány István és Füke Géza
képviselők jelentették be.
Távolmaradását nem jelezte: Dr. Dézsi Csaba András, Dr. Somogyi Tivadar.
Várható késését jelezte: Szemes János, Ferenczy Lajos képviselők.
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,
Téglás Éva, a Vagyongazdálkodási Iroda helyettes vezetője,
Dr. Szabóné Dr. Pimpedli Tímea, a Közbeszerzési Iroda vezetője,
Cserhalmi Józsefné, az Ellenőrzési Iroda vezetője,
Papp András, az Oktatási Iroda vezetője,
Tóth Nándorné, a Kulturális Iroda vezetője,
Horváth Kis Andrásné, a Munkaügyi 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,
Szívós Attila, az Informatikai Iroda vezetője,
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Székely Győző, az Építéshatósági Iroda vezetője,
Helyes Péter, a Beruházási és városüzemeltetési főmérnökség csoportvezetője,
Varga Gyula, a Kulturális Iroda főtanácsosa,
Dr. Holló Sándor ezredes, a Győri Rendőrkapitányság vezetője,
Pócza Mihály, a Kisalföld Volánt Rt. igazgatója,
Bana József, a Győr Megyei Jogú Város Levéltár igazgatója.
a sajtó munkatársai, valamint
mintegy 5 érdeklődő állampolgár.
****
Balogh József polgármester: Közli, hogy távolmaradását előzetesen Czifrik
Mihályné, Bárány István és Füke Géza képviselők jelentették be. Várható késését
jelezte Szemes János és Ferenczy Lajos képviselők.
Kéri a testület tagjait, hogy a létszám megállapítása érdekében gombnyomással
jelezzék a jelenlétüket!
Megállapítja, hogy az ülés kezdetén 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 „Javaslat az önkormányzat 2006. évi
költségvetéséről, végrehajtásának rendjéről szóló 6/2006.(II. 24.) Ök
számú rendelet módosítására a Petz A. Megyei Oktató Kórház részére
történő támogatásra” címmel jelzett kiegészítés, melyet az I/5. számmal jelzett
napirendi pont anyagához kéri csatolni.
Szintén az ülés előtt került kiosztásra a „Javaslat a 2006. évi költségvetési
előirányzatok módosítására a Harmónia Kht-val kötött feladatellátási
szerződés és a Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési támogatásához
szükséges önrész biztosítása kapcsán”, valamint az „Alapítványi támogatás
a polgármesteri keretből” című előterjesztés, melyeket a zárt ülést megelőzően
folytatólagos sorszámozással javasol a napirendre felvenni.
Kéri a képviselő társakat, hogy akinek a napirenddel kapcsolatos észrevétele, vagy
javaslata van, szíveskedjék jelezni azt.
Szavazásra bocsátja, az írásban kiküldött, szóban kiegészített napirendet.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 26 fő - 26 igenlő, egyhangú
szavazattal a napirendet elfogadta.
NAPIREND:
I. FŐ NAPIRENDEK:
1.

Győr város és vonzáskörzete baleseti helyzetének alakulása 2005. év
vonatkozásában
Előadó: Dr. Holló Sándor, Győri Rendőrkapitányság vezetője
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2.

Javaslat Az önkormányzati tulajdonú lakások bérletéről, valamint a
lakásvásárlás és építés támogatásáról szóló 29/2004. (V.10.) Ök. rendelet
módosítására és kiegészítésére
Előadó: Baralovics Ernő, a Lakásügyi Bizottság elnöke

3.

Tájékoztató a WHO Egészséges Városok projekt 2005. évi tevékenységéről
Előadó: Dr. Schmidt Péter alpolgármester

4.

Tájékoztató a Győr közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezetek
környezetvédelmi beruházásairól, eredményeiről
Előadó: Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester

5.

Javaslat az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, végrehajtásának
rendjéről szóló 6/2006. (II.24.) Ök. rendelet módosítására
Előadó: Balogh József polgármester

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

Tájékoztató a Kisalföld VOLÁN Rt. által 2005. évre kért üzemeltetői támogatás
megemelésének mértékével kapcsolatos tárgyalásokról
Előadó: Balogh József polgármester

2.

Tájékoztató az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója ünnepi
rendezvényeinek előkészítéséről
Előadó: Balogh József polgármester

3.

Javaslat a Könyvtári felzárkóztató pályázat benyújtásához
Előadó: Balogh József polgármester

4.

Javaslat közoktatási intézmények alapító okiratainak módosítására
Előadó: Balogh József polgármester

5.

Győr Megyei Jogú Város Levéltára 2005. évi beszámolójának és 2006. évi
munkatervének elfogadása
Előadó: Dr Schmidt Péter alpolgármester

6.

Javaslat fogorvosi munkakör betöltésére
Előadó: Dr Schmidt Péter alpolgármester

7.

Javaslat a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói pályázatára
Előadó: Wernerné Csordás Éva, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

8.

Javaslat a Lukács Sándor Szakközép-, Szakiskola és Kollégium elnevezésének
módosítására
Előadó: Wernerné Csordás Éva, az Oktatási és Kulturális Bizottság elnöke

9.

Az Önkormányzat által támogatott polgárőr egyesületek részére biztosított
előirányzatok felosztására vonatkozó javaslat
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Előadó: Antal Imre, közrendvédelmi tanácsnok
10.

Tájékoztató a bizottságok és a településrészi önkormányzatok döntési
hatáskörben hozott határozatairól

11.

Tájékoztató a Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörben hozott
döntésekről

12.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

13.

A 2006. évi költségvetési előirányzatok módosítására a Harmónia Kht-val
kötött feladatellátási szerződés és a Győr-Pér Repülőtér Kft. fejlesztési
támogatásához szükséges biztosítása kapcsán
Előadó: Balogh József polgármester

14.

Alapítványi támogatás a polgármesteri keretből
Előadó: Graffelner Kálmán Pénzügyi Bizottság

15.

Javaslat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására
Előadó: Dr. Kovács Lajos jegyző

16.

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

I/1. NAPIRENDI PONT:
GYŐR VÁROS ÉS VONZÁSKÖRZETE BALESETI HELYZETÉNEK
ALAKULÁSA 2005. ÉV VONATKOZÁSÁBAN
Balogh József polgármester: Bejelenti, hogy Dr. Holló Sándor városi
rendőrkapitányt március 15-i hatállyal a Belügyminiszter ezredessé léptette elő,
munkája elismeréseként. Gratulál és sok sikert kíván további pályafutásához.
Dr. Holló Sándor ezredes: Szeretné az előterjesztést kiegészíteni. A balesetek
száma 2005-ben növekedett, annak ellenére, hogy a prevenciót igyekezték növelni.
Közel 5000 diákot oktattak a győri rendőrkapitányság munkatársai. Megkeresték az
idősek klubjait így például, a Fegyveres Erők Klubját is. Erre azért volt szükség, mert
a balestek nagy része az idősebb korosztályt érintette. A halálos balestek száma
csökkent, ami örvendetes. Elmondja, hogy a gyorshajtások visszaszorítása érdekében
három szomszédos megyével együttesen hajtanak végre fokozott ellenőrzéseket, tőlük
kérik kölcsön a traffipax készülékeket is, mivel a kapitányságnak kevés áll
rendelkezésére. Elmondja továbbá, hogy a súlyos és a könnyebb sérülésekkel járó
balesetek száma is csökkent az előző évekhez képest. A nagy forgalom miatt a
balesetek 40 %-a Győrben történik, ezen belül a Belvárosban, valamint Szabadhegy és
Kismegyer is kiemelendő. A főutak tekintetében a 81. és a 83. úton történik a legtöbb
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baleset, ennek oka legtöbbször a gyorshajtás, visszaszorítása érdekében fokozottabb
ellenőrzést végeznek ezeken a területen. Megyénkben sok baleset származik a vadak
elütéséből is, amit azonban nagyon nehéz elkerülni.
Ezután megköszöni a polgármester úrnak és a Közgyűlés tagjainak, hogy segítették a
győri rendőr őrs felújítását, valamint az INSZOL Rt-nek is a közreműködését a
lakótelepi rendőrség kialakításában. Külön kiemeli Gergely Zoltán képviselő segítő
munkáját.
Balogh József polgármester: Megköszöni a kiegészítést és lehetőséget ad a
képviselőtársainak a kérdések, hozzászólások megtételére.
Bécsi Zoltán képviselő: Kérdése az, hogy melyik gyorshajtás okoz több balesetet; az
effektív, vagy relatív.
Eredics Imre alpolgármester: Minek tudható be az-az ellentmondásos állapot,
mely szerint a balesetek száma növekedett, azonban a személyi sérülések száma
csökkent. Ez esetleg a gépjárművek jobb műszaki állapotának köszönhető? Másik
kérdése az, hogy az összes baleset szám hogyan aránylik a forgalom növekedéséhez?
Dr. Holló Sándor ezredes: Bécsi Zoltán képviselő úr kérdésére elmondja, hogy a
gyorshajtásoknál mindkét forma szerepet játszik, de nagyobb arányban van a
sebességhatár túllépése miatti baleset. Ez azt jelenti, hogy 50km/h helyett 70km/hval közlekednek. Ez esetben természetesen a vezetői engedély bevonására kerül sor
úgy, mint az ittas vezetésnél is. Kifogás esetén objektív és szubjektív tényezők
mérlegelésével döntenek arról, hogy bevonják-e a vezetői engedélyt. A bevonás
időtartama hat hónap, mely után utóvizsgát kell tenni.
Az utak síkossága, a helytelenül megválasztott sebesség is balesetet okoz.
Az alpolgármester úr kérdésére válaszolva elmondja, hogy valóban jobb műszaki
állapottal és felszereltséggel rendelkeznek az autók. Sokan sajnos megszokásból
vezetnek, s ez is probléma, mert sok csomópontot átépítettek Győrben, ezáltal
megváltozott a forgalmi rend is. A belváros forgalma ötszörösére nőtt az elmúlt
évekhez képest, annak ellenére, hogy elkerülő utakat építettek. Az utak műszaki
állapota is befolyásolja a balesetek számát.
Gergely Zoltán képviselő: A Szent István úton egyre több rendőri intézkedést lát a
szabálytalanul behajtó kamionok ellen. Ennek örül és köszöni ezredes úrnak. Nagyon
súlyos problémának tartja a Szent István út, Gárdonyi Géza út csomópontját. A
Bisinger hídról érkező autók továbbra is nagy sebességgel haladnak a lámpa felé,
mivel látják, hogy még zöld a jelzés, de mire odaérnek pirosra vált és nem tudnak már
megállni. Azt kéri, ha lehet a Nádor aluljáró átadása előtt építsék át ezt a
csomópontot! A belvárosi szűk utcákban is problémák vannak. A szabálytalanul
parkoló autók miatt nem lehet belátni az útszakaszt, ezért nehezen tudnak
kikanyarodni az autók, vagy rosszabb esetben balesetet okoznak. Sajnos azt
tapasztalja, hogy az ilyen szabálytalanul parkoló autók mellett a járőrök elmennek,
nem intézkednek.
Eredics Imre alpolgármester: Véleménye szerint nagyon óvatosan kell bánni az
előterjesztésben leírt adatokkal. Nem szabad az adatsorokból egyszerű
következtetéseket levonni. Örvendetes, hogy kevesebb személyi sérüléssel járó baleset
következett be, de ez nagy valószínűséggel annak tudható be, hogy a gépjárművek
passzív biztonsági rendszere sokat fejlődött. Véleménye szerint fontos lenne külön
5

értékelni, hogy a valóságban mik a fontos baleseti okok. Arra kéri a rendőrség
munkatársait, hogy foglalkozzanak ezzel a kérdéssel! A városban nagyon lassan lehet
közlekedni – 18-20 km/h -, s ez agressziót vált ki a vezetőkből, szabálytalanul
előznek, nem adják meg az elsőbbséget, áthajtanak a piros lámpán. A szabályok
mellőzése legalább olyan fontos baleseti okká lépett elő, mint a gyorshajtás. Azt
azonban nem vitatja, hogy a nagyon súlyos balesetek a gyorshajtásból származnak.
Reményei szerint a digitális rendszerek kiépítése – térfigyelő, csomópontfigyelő –
lényeges javulást hoznak a szabálytalanságok megelőzésében. A rendőrség létszámát
nem lehet oly mértékben növelni, hogy rendszeresen ellenőrizzék a csomópontokat. A
másik dolog amire szeretné felhívni a figyelmet az a gépjárművezetés oktatása.
Tisztában van vele, hogy ez nem a rendőrség feladata, de hozzá is tartozik, mint a
közlekedés felügyelője. Szükség van arra, hogy az életben előforduló forgalmi
helyzetek megoldására készítsék fel a tanulókat és talán kevésbé szükséges a
szabályok sulykolása. Kéri, hogy a rendőrség saját hatáskörében amit lehet tegyen
meg az ügy érdekében.
Németh Zoltán képviselő: Véleménye szerint az előterjesztés figyelemfelkeltő
dokumentum. Kiolvasható belőle, hogy nemcsak a gépjárművek megnövekedett
száma, hanem az utak, csomópontok rossz állapota okozza a balesetek egy részét.
Kéri, hogy ez az anyag, illetve a rendőrség észlelései legyenek azok a mérvadó
szempontok az elkövetkezendő években, amelyek alapján új csomópontokat,
körforgalmakat építenek ki! Abban az esetben, ha nem a városhoz tartozó területen
észlelnek problémát, akkor azt jelezzék az állami szerveknek.
Bécsi Zoltán képviselő: A választók észrevételeit szeretné tolmácsolni. Egyetért az
ezredes úrral, hogy a közlekedési morál egyre jobban romlik Győrben. A
választópolgárok jelezték, hogy az általános rendőri ellenőrzés helyett – zöld kártya,
egészségügyi doboz ellenőrzése -, a közlekedési morált kellene helyreállítani, akár a
puszta jelenlétükkel az utakon. A zöldkártya megléte is fontos dolog, de a balesetek
elkerülése miatt fontosabb a közlekedési szabályok betartatása. A frakció nevében
köszönetet mond a rendőrségnek a diákok oktatásában való részvételért, illetve, hogy
a reggeli és a délutáni időszakban a diákok biztonságára ügyelnek az iskolák előtt.
Sághy Zsolt képviselő: Győrszentiván nevében köszöni az eddigi eredményes
munkát, Czifrik Mihályné képviselő asszony nevében is gratulál az előléptetéshez.
Elmondja továbbá, hogy Szentivánon van egy lakás, amelyet a körzeti megbízott
részére tartanak fent, s ez most üres. Tudja, hogy pályázatot írtak ki, de ismételten
szeretné felhívni a figyelmet, szeretnének egy rendőrt, aki szinte minden idejét a
településrészen tölti! Csatlakozik Eredics Imre alpolgármester úr gondolatához, mely
szerint a forgalmat nem lassítani, hanem gyorsítani kellene. A körforgalmat kezdik
megszokni az emberek Győrszentivánon is. Véleménye szerint jó lenne, ha
természetessé válna az, hogy a közlekedés során figyelnek az emberek egymás testi
épségére és nemcsak a rendőri jelenlét esetén tartják be a szabályokat.
Pádár László képviselő: Örömmel látja, hogy nem történt súlyos gyermekbaleset.
Véleménye szerint a főútvonalak fokozottabb ellenőrzése következtében kevesebb
baleset történne. Az utak felújítása is sokat segít, s így a kettőt együttvéve talán
jelentősebben lehet csökkenteni a balesetek számát.
Gangl András képviselő: A 83. számú elkerülő út problémájára szeretné felhívni a
figyelmet. A TESCO előtt szinte mindennapossá vált a koccanásos baleset. A lámpák
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előtt nagy sor alakul ki a piros jelzés miatt, s nagyon lassan halad a sor. Talán
megoldást jelentene, ha kicsit tovább lenne zöld a lámpa, így nem alakulnak ki hosszú
kocsisorok.
Elmondja továbbá, hogy célszerű lenne, ha a képviselők a lakótelepi fórumokra
meghívnák a polgárőröket és a lakótelepi rendőröket, így ott beszámolhatnának
tevékenységükről, céljaikról. Sokan részt vennének a polgárőrök munkájában, de
ismeretek hiányában nem tudnak jelentkezni, kéri munkájuk népszerűsítésében
képviselőtársai segítségét is.
Szabó Jenő képviselő: Megköszöni, hogy Koroncói út elágazásához kért ellenőrzést,
illetve sebességmérést teljesítette a rendőrség. Ezen az úton nagyon nehéz átkelni,
már a lakosság is tartott demonstrációt. Gyirmóton jelentősen megnövekedett a
tehergépjármű-forgalom. A terhelést az utak és a lakóházak nem bírják. Ennek
ellenőrzésében is segített a rendőrség, s ezt is megköszöni.
Dr. Holló Sándor ezredes: Gergely Zoltán képviselő úrnak ígéri, hogy a Szent
István út ellenőrzését továbbra is fenntartják. A benzinkútnál, illetve Likócsnál a
Közlekedés Felügyelettel együtt ellenőrzik a forgalmat. A belvárosi közlekedést is
fokozottabban fogják ellenőrizni. A gépjárművezetői-oktatással kapcsolatban
elmondja, hogy pályázaton nyertek 500 ezer forintot, amit bűnmegelőzésre, illetve
baleset-megelőzésre szeretnének fordítani. A REVITA Televízióval egyeztettek már,
örömmel veszik, ha valakinek van javaslata, elképzelése ezzel kapcsolatban.
Az ellenőrzések során a rendőrségnek nincs jogosultsága arra, hogy a gépkocsik
csomagtartóját ellenőrizze, ettől függetlenül a kollegák a kinyitott csomagtartóba
nézve egyből észreveszik a betörésből származó tárgyakat. Ezen kívül a
közbiztonságra különösen veszélyt jelentő eszközöket, pl. baseballütő is találtak már
így a szakemberek. Ezekben az esetekben csak így tud szakszerűen eljárni a kollega,
hiszen egyébként nincs joga ahhoz, hogy a gépjárművet – alapos gyanú nélkül –
átvizsgálja. A rutinellenőrzések többek között ezt a célt is szolgálják.
A piros lámpákon áthajtó szabálytalankodók ellen március végétől indulnak el a
rendőrségi akciók, ezeket főképp a Belvárosban – Bisinger sétány és a Városháza
előtti lámpás csomópontnál – hajtják végre. A rendőrségnek ugyanis azt kell
bizonyítania, hogy a piros lámpán történő áthajtás nem a forgalmi torlódás miatt
következett be, hanem szabálytalanság folytán. Bizonyított esetekben a forgalmi
engedély bevonásra kerül.
Sághy úrnak elmondja, hogy a körzeti megbízotti állás betöltését tervezik,
folyamatosan pályáztatják ezt a munkakört. Sajnos Győrszentivánon sok
szabálytalanságot tapasztalnak a kollegák, ilyen pl. az ittas vezetés, mobil telefon
használat, szabálytalan sávváltás. A körzeti megbízott hiánya nem csak a városrész,
hanem a rendőrség problémája is. Reméli, sikerül mielőbb megoldást találni.
Pádár képviselő úrnak elmondja, ő is örül annak, hogy halálos kimenetelű
gyermekbaleset nem történt. A szervezet a rendőri jelenlét fokozásával szeretné
megelőzni ezeket az eseteket. Ez azonban nagyon nehéz, mert a létszám növelésére
nem áll rendelkezésre a megfelelő bérfedezet.
Gangl képviselő úrnak a 83-as út kapcsán azt tudja mondani, hogy itt is folyamatos
végeznek sebességmérő akciókat.
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Egyetért Eredics alpolgármester úr véleményével is, miszerint az összeállított
rendőrségi jelentéssel óvatosan kell bánni, hiszen az abban szereplő baleseti mutatók
sok tényezőből tevődnek össze. A balesetek csökkenése olykor időleges, függ pl. attól
is, hogy egy-egy csomópont átépítésre került. Az itt szereplő értékek megfelelnek a
valóságnak, de tény az, hogy rendkívül nehezen mérhetők. A közlekedési lámpák
működtetése nem a rendőrség feladata, így a forgalom gyorsítása ill. lassítása nem
tőlük függ. Olykor a közlekedési lámpák kikapcsolásának lehetőségével élve
egyértelműen mérhető, az állampolgárok nem ismerik a rendőri jelzéseket. Ezek az
akciók emellett nagyon sok rendőr bevonását igénylik, ennek biztosítása a rendőri
állomány hiánya miatt nehézkes, és az igaz, hogy ezek a kezdeményezések az autósok
körében nem túl sikeresek.
A Szabó Jenő képviselő úr által jelzett problémát ismeri, azzal kapcsolatban a
szükséges lépéseket már megtették és eljártak a szabálytalan gépjárművezetőkkel
szemben.
Balogh József polgármester: Tekintettel arra, hogy a téma alapján pozitív és
negatív vélemények egyaránt elhangzottak, úgy gondolja azok értékelését a rendőrség
is elvégzi. A tények önmagukért beszélnek, így azon túl, hogy a tájékoztatót a
Közgyűlés megköszöni és elfogadja más kiegészítés határozatba történő beépítését,
nem tartja indokoltnak. Úgy látja, a felvetett kérdésekre a válaszok kielégítőek voltak,
Holló Sándor ezredes úr közreműködését ezúton is köszöni.
A határozati javaslat ennek megfelelően a következőképpen szólna: „Győr Megyei
Jogú Város Közgyűlése a Győr vonzáskörzete baleseti helyzetének alakulása 2005.
év vonatkozásában című tájékoztatót köszönettel elfogadja és tudomásul veszi.”
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek
létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
55/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr város vonzáskörzete baleseti
helyzetének alakulása 2005. év vonatkozásában c. tájékoztatót köszönettel
elfogadja és tudomásul veszi.
***
I/2. NAPIRENDI PONT:
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLETÉRŐL,
VALAMINT A LAKÁSVÁSÁRLÁS ÉS ÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRÓL SZÓLÓ
29/2004. (V.10.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSA ÉS KIEGÉSZÍTÉSE
Balogh József polgármester: Köszönti a téma összeállításában közreműködő
szakiroda vezetőjét, Wajzer Gábor urat. Az előterjesztő jelezte, nem kíván szóbeli
kiegészítést fűzni az anyaghoz.
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Baralovics Ernő képviselő, a LABI elnöke: A Lakás Iroda készítette elő az anyagot,
melynek elkészítésében a bizottság tagjai is aktívan részt vettek. A bizottság
megtárgyalta az abban foglaltakat, melyet elfogadásra javasol.
Balogh József polgármester: Az előterjesztéshez sem kérdés, sem észrevétel nem
érkezett, így szavazásra bocsátja a rendelet-módosításra vonatkozó javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 29 fő – 29 igenlő, egyhangú
szavazattal a rendeletet elfogadta.

10/2006. (III.20.) ÖK.
RENDELETE
AZ ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONÚ LAKÁSOK BÉRLETÉRŐL,
VALAMINT A LAKÁSVÁSÁRLÁS ÉS ÉPÍTÉS TÁMOGATÁSÁRÓL
SZÓLÓ 29/2004. (V.10.) ÖK. RENDELET (TOVÁBBIAKBAN:
RENDELET) MÓDOSÍTÁSÁRÓL ÉS KIEGÉSZÍTÉSÉRŐL
(A rendelet pontos szövege a jegyzőkönyvhöz mellékletként csatolva található.)
***
I/3. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A WHO EGÉSZSÉGES VÁROSOK PROJEKT 2005. ÉVI
TEVÉKENYSÉGÉRŐL
Dr. Schmidt Péter alpolgármester: Az elmúlt évről szóló beszámolót nagyon jól
összeállított, korrekt anyagnak tartja. Az előterjesztésből kiderül annak fontossága,
hogy a peremkerületek esetében mindig gondot jelent az, hogy a városrész képviselője
kellő komolysággal karolja-e fel az „egészségpiac-program” munkáját. Szabó Jenő
képviselőtársáról, a Gyirmóti Részönkormányzat vezetőjéről csak elismerően tud
nyilatkozni, ő az, aki minden esetben támogatja ezt a programot és a gyirmótiak nagy
számban meg is jelennek a rendezvényen.
Ezen túl megköszöni Miklósyné Bertalanfy Mária WHO koordinátor munkáját, aki az
elmúlt évekhez hasonlóan nagyon precízen összeállította az idei egészségpiac
programját. Ezt a kiadványt minden képviselőtársa megkapja. Ezúton kéri
képviselőtársait, hogy tanulmányozzák át az anyagot és figyeljenek erre a
programsorozatra, hogy választókörzetükből minél többen részt vehessenek ezen a
hasznos rendezvényen.
Megjegyzi, az idei évben igyekeztek úgy alakítani a programsorozatot, hogy annak
időpontja ne essen egybe az áprilisban esedékes országgyűlési választásokkal. Emiatt
kisebb korrekcióra is sor került a kiadott programfüzettel kapcsolatban, így a javított
példányokhoz a holnapi naptól juthatnak hozzá képviselőtársai, ebben már a helyes
dátumok szerepelnek.
Kéri képviselőtársait, hogy fogadják el a tájékoztatót!
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Gangl András képviselő: Már az elmúlt évben is jelezte, hogy Ménfőcsanakon, a
Bezerédj kastély is helyet tud adni a rendezvénynek. Kérdése, hogy az idei évben ez
megoldódhat-e?
Dr. Schmidt Péter alpolgármester: Köszöni a felvetést, örömmel számol be arról,
hogy az idei programfüzetben már szerepel a ménfőcsanaki egészségpiac is.
Bári Olga képviselő: A 2005-ös rendezvényről kíván néhány gondolatot megosztani
képviselőtársaival. A programsorozaton ő is részt vett, ahol azt tapasztalta, hogy több
réteget is megszólított a rendezvény. Megerősíti a beszámolóban foglaltakat, ezeket a
rendezvényeket sokan segítették, ezért köszönetét fejezi ki.
A másik, amit kiemelne az az idősek egészségfejlesztése és egészségképe, amely 2005ben jelentős szerepet kapott a programban, ezért a város nyugdíjasainak nevében
külön köszönetét fejezi ki.
Szólna arról a fórumról, melynek szlogenje, „Aktivitás, mozgás, sport az élet
harmadik szakaszában”, melyen szintén nagyon sok nyugdíjas részt vett. A WHO
vezetése megajándékozta az időseket egy mozgás programmal is, ami olyan sikert
aratott, szívesen folytatnának a jövőben is, mégpedig úgy, hogy a nyugdíjasklubok
sportfelelős aktivistákat vagy önkénteseket jelölnének ki. Így a megismert
gyakorlatokat a nyugdíjasklubokban is lehetne végezni.
Az idősek egészségképét felmérő program kapcsán elmondja, ebben az európai
városok közül 14 vesz részt, Győr városa képviseli Magyarországot, amiért külön
köszönetét fejezi ki. Ennek a felmérésnek az anyaga május 18-án kerül a Közgyűlés
elé, bízik benne, hogy az is fontos feladatokat fogalmaz meg a nyugdíjasok érdekében.
Végül elmondja, példaértékűnek tekinthető az, hogy a városban a nyugdíjasokkal
több fórumon is foglalkoznak – konferenciák, rendezvények alkalmával – ami azt
jelzi, hogy az élet több területén érdemes kiemelni, hogy az élet befejező szakasza is
szép lehet.
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
56/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a WHO győri Egészséges Városok
projekt 2005. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót elfogadja.
***
I/4. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A GYŐR KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉN MŰKÖDŐ
GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK KÖRNYEZETVÉDELMI
BERUHÁZÁSAIRÓL, EREDMÉNYEIRŐL
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: A Környezetvédelmi Iroda
közreműködésével 65 vállalkozást kerestek fel Győr közigazgatási területén. Az volt az
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iroda célja, hogy tájékoztatást kapjanak ezeknek a cégeknek a környezetvédelmi
beruházásairól, és a feltárják az ezzel kapcsolatos problémákat. Több olyan
támogatott projekt van jelenleg, amely lehetőséget ad arra, hogy ezeket a problémákat
sikeresen meg lehessen oldani. Hozzáteszi, a megkeresésre kb. 25 %-ban érkezett
értékelhető válasz. Ez talán azért alakult így, mert teljesen új kezdeményezésről van
szó, amivel a jövőben is próbálkozni fog az iroda.
Németh Zoltán képviselő, a KÖRBI elnöke: A Környezetvédelmi Bizottság is
megtárgyalta az anyagot és azzal a kéréssel fordulna az előterjesztőhöz, hogy egy apró
módosítás kerüljön bele a határozati javaslatba: „Győr Megyei Jogú Város
Közgyűlése az anyagot megtárgyalva és elfogadva köszönetét fejezi ki a Győrben
működő gazdasági társaságoknak a környezetvédelem érdekében végrehajtott
fejlesztésekért.”
Úgy gondolja, ezzel egy protokolláris üzenete is lehetne a határozati javaslatnak.
Balogh József polgármester: Figyelembe véve az elhangzottakat a határozati
javaslatot a következőképpen javasolja elfogadni: „Győr Megyei Jogú Város
Közgyűlése a Győr közigazgatási területén működő gazdálkodó szervezetek
környezetvédelmi beruházásairól, eredményeiről szóló tájékoztatót elfogadja,
egyben köszönetét fejezi ki azoknak, akik jelentős eredményeket mutattak fel e
területen és közreműködtek az anyag elkészítésében.”
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot, megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek
létszáma 27 főre módosult – 27 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
57/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a Győr közigazgatási területén működő
gazdálkodó szervezetek környezetvédelmi beruházásairól, eredményeiről
szóló tájékoztatót elfogadja, egyben köszönetét fejezi ki azoknak, akik
jelentős eredményeket felmutattak fel e területen és közreműködtek az anyag
elkészítésében.
***
I/5. NAPIRENDI PONT:
AZ ÖNKORMÁNYZAT 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL,
VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL SZÓLÓ 6/2005. (II.24.) ÖK.
RENDELET MÓDOSÍTÁSA A PETZ ALADÁR MEGYEI OKTATÓ KÓRHÁZ
RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁS
Balogh József polgármester: Kiegészítésként elmondja, hogy ez az anyag a III/1.
napirendi ponttal, a Volán Rt.-vel kapcsolatos előterjesztéssel van szoros
összefüggésben. Kérése, hogy a Közgyűlés fogadja el az előterjesztést!
Szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek
létszáma 28 főre módosult – 28 igenlő, egyhangú szavazattal a rendeletet elfogadta.
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11/2006. (III.20.) ÖK.
RENDELETE
2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSRŐL, VÉGREHAJTÁSÁNAK RENDJÉRŐL
SZÓLÓ 6/2006. (II.24.) ÖK. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése -- az államháztartásról szóló
1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény alapján -- az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről, végrehajtásának
rendjéről szóló rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:
1.§
A R. 22.§ (8) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az e. § (6) bekezdésében említett megállapodás alapján az e rendelet 1.§ hatálya alá
nem tartozó személy vagy szervezet (un. külső szervek részére – a Petz Aladár Megyei
Oktató Kórház, a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, a polgárőrségek,
valamint a Fejlesztési Pólus kivételével – a támogatás…”
2.§
A R. 22.§ kiegészül a következő (22) bekezdéssel:
„A megállapodásban rögzíteni kell, hogy amennyiben a Győr-Moson-Sopron Megyei
Önkormányzatnak a Petz Aladár Megyei Oktató Kórház fejlesztésére benyújtott
pályázata eredménytelen, az erről való értesítést követő 30 napon belül a Megyei
Önkormányzat továbbutalja a 20.000 e Ft támogatást az Oktató Kórháznak.”
3.§
A R. 23. § (8) bekezdése hatályát veszti, egyúttal a 23. § (9) bekezdése számozása 23.
§ (8) bekezdésre változik.
4.§
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2006. március 1-jétől
kell alkalmazni.
***

Balogh József polgármester: Ezt követően szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 28 fő – 28 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
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58/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul ahhoz,
hogy az Önkormányzat 2006. évi költségvetésében a Petz Aladár Megyei
Kórház részére gép-műszerbeszerzésre rendelkezésre álló 20.000 e Ft
támogatás a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat részére, az általa
benyújtandó kórházfejlesztési pályázat megyei önrészének kiegészítésére
kerüljön átutalásra.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: megállapodás aláírását követően azonnal
***
III/1. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A KISALFÖLD VOLÁN RT. ÁLTAL 2005. ÉVRE KÉRT
ÜZEMELTETŐI TÁMOGATÁS MEGEMELÉSÉNEK MÉRTÉKÉVEL
KAPCSOLATOS TÁRGYALÁSOKRÓL
Balogh József polgármester: Köszönti a napirendhez meghívott Pócza Mihály urat,
a VOLÁN Rt. vezérigazgatóját. Megállapítja, hogy a vezérigazgató úr nem kíván
szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz.
Azzal egészíti ki a határozati javaslatot, hogy abba az is kerüljön bele: a Közgyűlés
felhatalmazza a polgármestert három fő önkormányzati képviselő kijelölésére a
bizottságba.
Ennek alapján szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a
Közgyűlés – melynek létszáma 28 fő – 28 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot
elfogadta.
59/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a Közszolgáltatási Szerződés 19. pontja alapján kezdeményezze az
összegzésben felhozott indokok és célok alapján a Közös Bizottság létrehozását a
Közszolgáltatási Szerződés módosításának érdekében.
Felelős:
Balogh József polgármester
Határidő:
azonnal

2. A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a bizottságban az
önkormányzatot képviselő három főt kijelölje.
Felelős:
Balogh József polgármester
Határidő:
azonnal
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3. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a Volán által 2005. évre
kért üzemeltetői támogatást a 2006. évi önkormányzati hozzájárulás korábbi
évekhez viszonyított mértékének lényeges megemelésével biztosítja.
Felelős:
Balogh József polgármester
Határidő:
2006. december 31.
4. Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése felkéri a polgármestert,
hogy a MÁV teherpályaudvar megszerzésére vonatkozó előkészítést folytassa és
lehetőleg minél előbb fejezze be. A Kisalföld Volán Rt-vel pedig állapodjon meg a
költségviselésről.
Felelős:
Balogh József polgármester
Határidő:
folyamatos
***
III/2. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 50.
ÉVFORDULÓJA ÜNNEPI RENDEZVÉNYEINEK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL
Balogh József polgármester: Kérdezi a munkacsoport vezetőjét, Bana József urat a
Városi Levéltár igazgatóját, hogy kíván-e kiegészítést fűzni az előterjesztéshez. Az
igazgató úr jelzi, nem kíván szóbeli kiegészítést fűzni az anyaghoz.
Szeles Szabolcs képviselő: Az ünnepi eseménysorozattal kapcsolatban fogalmazná
meg észrevételét. Megjegyzi, azt nem igazán érti, hogy a Győri Könyvszalon milyen
apropóból kapcsolódik az 1956-os ünnepi eseményekhez. Ezen belül az anyagban az
áll, hogy a szakmai bizottság javasolta, hogy a Golgota Emlékmű kerüljön beépítésre a
könyvsátorba. Ha jól emlékszik, korábban már az is komoly vitát generált, hogy a
Golgota közelében állítsák fel a könyvsátort. Emiatt azt, hogy a Golgota a
könyvsátorba beépítésre kerüljön, frakciója nem tudja támogatni. Erre a felvetésre
vár választ.
Bana József, a Városi Levéltár igazgatója: A szakmai bizottság azért javasolta az
emlékmű könyvszalonba történő beépítését, mivel az 1956-os eseményeket megelőzi a
könyvszalon kezdete, így az volt a cél, hogy az emlékművet ne takarják el, hanem
emeljék ki. Ennek érdekében grafikai elemek is kidolgozásra kerültek, mivel
számukra nem csak a lyukas nemzeti lobogó a forradalom jelképe, hanem itt Győrben
a Golgota Emlékmű is. Ebben egyébként komoly szerepe volt annak a Szigethy Attila
Társaságnak, ami ma már nem létezik. Az emlékmű építése sokak véleményét
megosztotta, hiszen nem sokan gondoltak arra, hogy egy modern emlékmű kerül
átadásra.
A program összeállításakor arra is gondoltak, hogy egy héttel az általános ünnepség
kezdete előtt olyan jellegű kiadványok jelennének meg a Könyvszalonon, melyekben
az 56-os évforduló kiemelkedő jelentőséget kapna. A szakmai bizottság tehát pont az
ellenkezőjét kívánja elérni az emlékmű beépítésével, mint amit a képviselő úr
feltételez.
Dr. Schmidt Péter alpolgármester: Egyetért abban Bana József igazgató úrral,
hogy az előterjesztésben olyan program került kidolgozásra, ami hónapról-hónapról
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készíti elő a 2006. évi ünnepség eseményeit. Az anyag áttekintése során felfigyelt
arra, hogy a peremkerületek közül kiemelkedik Szentiván városrész, ahol kiemelten
készülnek a rendezvényre. Az események közül kiemeli az október 23-i ünnepi szent
misét, amire a Bazilikában kerül sor, ide a püspök úr szeretettel várja a város
önkormányzati képviselőit is. A szent mise egy baráti gesztus lehetne a püspökség és a
városi önkormányzat között, amennyiben az nem ütközik az aznapi a díszközgyűléssel
és a koszorúzásokkal és többen is meg tudnak jelenni rajta.
Tudomása szerint a program még nem lezárt, de azt fontosnak tartja elmondani,
számára a program legfontosabb eseményei az egyházi rendezvények, hiszen ezek
méltó módon fogják kiegészíteni az 1956 örökségét. Minden képviselőtársától azt kéri,
- gondol itt a részönkormányzatokra is, - ha olyan megemlékezési lehetőséget
szeretnének, ami csatlakozik az adott településrészhez, és még nem szerepel a
programban, forduljanak bármelyik kuratóriumi taghoz, de leginkább Bana József
igazgató úrhoz és vegyék fel a kapcsolatot vele!
Dömötörné Holeczky Judit alpolgármester: A Pro Urbe frakció is megtárgyalta a
Szeles képviselőtársa által említett problémát. Frakciója sem ért egyet azzal, hogy a
Golgota emlékmű bekerüljön a könyvsátorba, ugyanis félremagyarázásra adhat okot.
Természetesen más lenne a helyzet, ha a helyszínen egy író szobra állna, ezt akkor
támogatni lehetne. Emellett véleménye szerint a könyvsátor kinőtte a helyét, így
inkább azon kellene gondolkodni, hogy ezt a területet, a sátrat miképp lehetne
bővíteni. Kérdése, hogy a rendezők gondoltak-e arra, hogy nem lenne-e jobb a
könyvsátort zárt helyre költöztetni? Tudomása szerint a testvérvárosok képviselői is
meghívást kaptak a megnyitóra, így méltóképpen be lehetne mutatni az eseményt, pl.
úgy, hogy a „testvérvárosok utcája” kerülne kialakításra. Itt természetesen olyan
helyiségre gondol, ahol megfelelő a fűtés és az infrastruktúra.
Balogh József polgármester: Úgy látja, ízlésbéli vitáról van szó, ezt azért tartja
fontosnak elmondani, mert nem szeretné, ha politikai vita kerekedne. A bizottság
ugyanis, amelynek tagjai az anyagot összeállították – véleménye szerint – semmiféle
politikai elfogultsággal nem vádolhatóak.
Javaslata szerint, - fordul a Levéltár igazgatójához, - az lenne a legjobb, ha most nem
döntene a kérdésről a Közgyűlés, és az anyag újragondolása után újra a testület elé
kerülhetne a téma.
Bana József, a Városi Levéltár igazgatója: Az előterjesztés végeredményben egy
javaslat, amit nem kötelező elfogadnia a testületnek. Indokait, pedig hozzászólásában
már elmondta. Az 50. évforduló különleges alkalom, ezért is gondoltak erre a
megoldásra, de ha ilyen mértékű ellenérzést vált ki a kezdeményezés, akkor nem
ragaszkodnak annak megvalósításához. Úgy látja ezért a bizottságot újra nem
szükséges összehívni.
Varga Gyula, a Kulturális Iroda helyettes vezetője: A szakmai bizottság titkáraként
szeretné elmondani javaslatát. Amennyiben ennek a programtervezetnek ez az
egyetlen olyan pontja, ami átgondolást igényelne, akkor ő azt kéri, hogy ez a pont
kerüljön ki az anyagból és a többi pontról, pedig döntsön a Közgyűlés!
Balogh József polgármester: A javaslatot elfogadhatónak tartja. Az előterjesztők az
elhangzott vélemények alapján módosítják a programtervezet említett részét.
Megjegyzi, a képviselőtestület érti az alapötletet, hiszen korábban is volt már hasonló
kezdeményezés, ezzel az lenne cél, hogy még erőteljesebben felhívják a figyelmet az
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emlékműre. Ebből a szempontból érthető a javaslat, de mivel két oldalról is
ellenérzést váltott ki az ötlet, ezért azt javasolja, kerüljön ki a tervezetből ez a rész.
Dr. Schmidt Péter alpolgármester: Ő is egyetért a javaslat visszavonásával, így
erről most ne döntsön a képviselőtestület. Kérése, hogy az egyházi eseményeket külön
mellékletben szerepeltessék!
Balogh József polgármester: Az elhangzottaknak megfelelően szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés – melynek létszáma 30 fő – 30
igenlő, egyhangú szavazattal a módosított határozatot elfogadta.
60/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az általa felkért szakmai
munkacsoportnak az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója
ünnepi rendezvényeinek előkészítéséről szóló tájékoztatóját.
A közgyűlés egyetért a szakmai munkacsoport által egyeztetett és az 1. számú
mellékletben foglalt rendezvények megvalósításával, kivéve azzal, hogy a
Könyvszalon alkalmával a Golgota emlékmű beépítésre kerüljön a
könyvsátorba.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
az 1. számú mellékletben foglalt időpontok szerint
***

III/3. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A KÖNYVTÁRI FELZÁRKÓZTATÓ PÁLYÁZAT
BENYÚJTÁSÁHOZ
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 30 főre módosult – 30 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
61/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.)

2.)

Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Galgóczi
Erzsébet Városi Könyvtár könyvbeszerzési keretét a már jóváhagyott
költségvetési támogatáson felül 1. 000. 000,.-Ft-al kiegészíti a 350001
költségvetés tervezési tartalék terhére.
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése
kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázaton elnyert és az önkormányzat
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által felajánlott összegeket a Galgóczi Erzsébet Városi Könyvtár
rendelkezésére bocsátja.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
2006. március 17.
***

III/4. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK ALAPÍTÓ OKIRATAINAK
MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
62/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartása alatt működő közoktatási
intézmények alapító okiratait az alábbiak szerint módosítja:
a./ A Szentiváni Óvoda alapító okiratában az óvoda gazdálkodását rögzítő IV. fejezet
második, negyedik és ötödik bekezdésében ott, ahol a Gazdasági Ellátó Központ
szerepel, helyesen helyére a Váci Mihály Általános Iskola kerül az alábbiak szerint:
“Az óvoda az előirányzatok feletti rendelkezési jogosultság szempontjából
teljes jogkörrel rendelkező, a gazdálkodásának megszervezésére tekintettel részben
önállóan gazdálkodó költségvetési szerv, meghatározott pénzügyi, gazdálkodási
tevékenységét a Váci Mihály Általános Iskola, mint önállóan gazdálkodó
költségvetési szerv látja el. Az óvoda és a Váci Mihály Általános Iskola közötti
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét a felügyeleti szerv hagyja jóvá.”
“ Az óvoda éves költségvetését a Váci Mihály Általános Iskola kezeli azzal,
hogy előirányzatai felett az óvodavezető rendelkezik.
Az óvoda költségvetését felügyeleti szerve évente a Váci Mihály Általános Iskola
útján az óvodavezetővel egyeztetetten állapítja meg.”
b./ A Nádorvárosi Közoktatási Központ, Óvoda és Általános Iskola alapító okiratában
az általános rendelkezéseket rögzítő I. fejezet az alábbiakkal egészül ki:
Az alapító neve:
Az alapító címe:
A fenntartó neve:
A fenntartó címe:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
9021 Győr, Városház tér 1.

c./ A Krúdy Gyula Gimnázium, Idegenforgalmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és
Szakiskola alapító okiratában az iskola feladatait rögzítő III. fejezetből az alábbi
szakfeladat száma és megnevezése kikerül:
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75192-2

Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenységek

2./ A Közgyűlés utasítja a Jegyzőt, hogy az alapító okiratok módosításáról az érintett
intézményeket értesítse és tegye meg a megfelelő intézkedéseket a törzskönyvi
bejegyzések módosítása érdekében.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Kovács Lajos jegyző
***
III/5. NAPIRENDI PONT:
GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS LEVÉLTÁRA 2005. ÉVI
BESZÁMOLÓJÁNAK ÉS A 2006. ÉVI MUNKATERVÉNEK ELFOGADÁSA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 30 fő – 30 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
63/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő Győr Megyei
Jogú Város Levéltára 2005. évi beszámolóját és 2006. évi munkatervét az 1.
sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

III/6. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT FOGORVOSI MUNKAKÖR BETÖLTÉSÉRE
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 32 főre módosult – 32 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
64/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a 080096071
kódszámú fogorvosi praxisban ( Győr, Árpád u. 50.) 2006. július 1-jétől Dr.
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Hajdu-Pásztor Anikó Mónika lássa el a fogorvosi feladatokat a működtetési jog
megszerzése esetén.
Felelős: Balogh József polgármester
Határidő: azonnal
***
III/7. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A GYŐRI FILHARMÓNIKUS ZENEKAR IGAZGATÓI
PÁLYÁZATÁRA
Sághy Zsolt képviselő: Tudomása szerint Baross Gábor úr három év múlva megy
nyugdíjba, emiatt javasolja, hogy három évre írják ki a pályázatot!
Wernerné Csordás Éva képviselő: Az igazgató úr neki, valamint a polgármester
úrnak is eljutatott kérelmében két év meghosszabbítást kért, számára új helyzetet
jelez Sághy Zsolt képviselőtársa.
Tóth Nándorné, a Kulturális Iroda vezetője: Baross Gábor úr vezetői pályázata
2006. október 31-én jár le. A jelenlegi pályázat 2008. december 31-ig szól, akkor tölti
be a 62. évét. A Filharmónia vezetője egyébként már jelenleg is nyugdíjas, mert fúvós
zenészként rá speciális művészeti nyugdíjas szabályok vonatkoznak.
Balogh József polgármester: Megállapítja, hogy Sághy Zsolt képviselőtársa az
irodavezető asszony válaszának ismeretében nem tartja fenn módosító indítványát,
így szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés,
melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
65/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a fenntartásában működő
Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói munkakörének ellátására
pályázatot hirdet az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.
A közgyűlés utasítja a jegyzőt a pályázati felhívás kiírására és
közzétételére.
Határidő:
2006. március 20.
Felelős:
Dr. Kovács Lajos jegyző
2.) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése megbízza a 2. számú
mellékletben
meghatározott
személyi
összetételű
szakmai
bizottságot, hogy a Győri Filharmonikus Zenekar igazgatói
munkakörének betöltésére benyújtott pályázatokat véleményezze.
Határidő:
a pályázatok benyújtását követő 30. napon belül
Felelős:
Wernerné Csordás Éva, az OKB elnöke
***
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III/8. NAPIRENDI PONT:
JAVASLAT A LUKÁCS SÁNDOR SZAKKÖZÉP-, SZAKISKOLA ÉS
KOLLÉGIUM ELNEVEZÉSÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRA
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
66/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a
Lukács Sándor Szakközép-, Szakiskola és Kollégium elnevezését 2006. április hó 1-jei
hatállyal módosítja.
Az intézmény új neve :
Lukács Sándor
Mechatronikai és Gépészeti
Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
A Közgyűlés utasítja a jegyzőt, hogy a névváltozással kapcsolatos intézkedéseket tegye
meg.
2./A fenti határozati pontban foglaltaknak megfelelően a Közgyűlés a Lukács Sándor
Szakközép-, Szakiskola és Kollégium alapító okiratát módosítja. A Közgyűlés utasítja
a jegyzőt, hogy az alapító okirat módosításáról az intézményt értesítse és
gondoskodjék a törzskönyvi nyilvántartás módosításáról is.
Határidő : 2006. április 1.
Felelős : Dr. Kovács Lajos jegyző
***
III/9. NAPIRENDI PONT:
AZ ÖNKORMÁNYZAT ÁLTAL TÁMOGATOTT POLGÁRŐR
EGYESÜLETEK RÉSZÉRE BIZTOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK
FELOSZTÁSÁRA VONATKOZÓ JAVASLAT
Sághy Zsolt képviselő: Megköszöni a közrendvédelmi tanácsnok tárgyilagos
előterjesztését, amely az érintettekkel folytatott érdemi vita után született meg.
Valamennyi polgárőr szervezetnek jó munkát kíván!
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Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
67/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1.) Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése polgárőr szervezetek támogatására biztosított
előirányzatot az alábbiak szerint osztja fel:
Arrabona Polgárőr Egyesület

530 e Ft

Rábca Polgárőr Szervezet

300 e Ft

Bácsai Polgárőrség

300 e Ft

Gyirmóti Polgárőr Egyesület

180 e Ft

Szentiváni Polgárőr Egyesület

340 e Ft

Szabadhegyi Polgárőrség

300 e Ft

Szent István Polgárőr Egyesület 300 e Ft
2.) A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a fenti összegekről szóló pénzügyi
megállapodások megkötésére.
***
III/10. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A BIZOTTSÁGOK ÉS A 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 határozatot elfogadta.
68/2006. (III.16.) 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:
PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG

5/2006. (I.31.) határozat

TULAJDONOSI BIZOTTSÁG

4/2006. (II.14.) határozat
6/2006. (II.14.) határozat

***
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III/11. NAPIRENDI PONT:
TÁJÉKOZTATÓ A KÖZGYŰLÉS ÁLTAL A POLGÁRMESTERRE
ÁTRUHÁZOTT 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 határozatot elfogadta.
69/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú város Közgyűlése a polgármesterre átruházott
hatáskörben hozott döntésekről szóló tájékoztatót elfogadja.
***
III/12. NAPIRENDI PONT:
JELENTÉS A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ KÖZGYŰLÉSI HATÁROZATOK
VÉGREHAJTÁSÁRÓL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú
szavazattal a határozatot elfogadta.
70/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
A Közgyűlés a
OKTATÁSI IRODA
256/2005. (II.7.) Kgy sz. határozat
279/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
288/2005. (IX.15.) és 400/2005. (IX.17.) Kgy. sz. határozatok
289/2005. (IX.15.) , 369/2005. (X.27.) és 400/2005. (XI.17.) Kgy. sz. hat-ok
305/2005. (IX.15.) és 467/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozatok
425/2005. (XII.8.) Kgy. sz. határozat
447/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
452/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLPOLITIKAI IRODA
247/2005. (VII.7.) Kgy. sz. határozat
279/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
291/2005. (IX.15.) és 329/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozatok
292/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
344/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
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345/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
370/2005. (X.27.) Kgy. sz. határozat
426/2005. (XII.8.) Kgy. sz. határozat
430/2005. (XII.8.) Kgy. sz. határozat
457/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
458/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
KÖZIGAZGATÁSI IRODA
141/2005. (V.5.) Kgy. sz. határozat
366/2005. (X.27.) és 449/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozatok
LAKÁSÜGYI IRODA
161/2005. (V.26.) és a 272/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozatok
341/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
EU és NEMZETKÖZI REFERENS
296/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
343/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
456/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
KULTURÁLIS IRODA
325/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
454/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
PÉNZÜGYI IRODA
280/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
281/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
351/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
423/2005. (XII.8.) Kgy. sz. határozat
KÖRNYEZETVÉDELMI IRODA
322/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
340/2005. (X.6.), 376/2005. (X.27.) Kgy. sz. határozatok
VAGYONGAZDÁLKODÁSI IRODA
75/2005. (III.24.) Kgy. sz. határozat
83/2005. (III.24.) Kgy. sz. határozat
245/2005. (VII.7.) és a 342/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozatok
294/2005. (IX.15.) és a 445/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
323/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
331-338/2005. (X.6.) és a 373-375/2005. (X.27.), valamint a 402/2005.
(XI.17.) Kgy. sz. határozatok
428/2005. (XII.8.) Kgy. sz. határozat
429/2005. (XII.8.) Kgy. sz. határozat
455/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
VÁROSÉPÍTÉSI IRODA
274/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
276/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
277/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
278/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
295/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
299/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
319/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
353/2005. (X.6.) Kgy. sz. határozat
368/2005. (X.27.) Kgy. sz. határozat
390/2005. (XI.17.) Kgy. sz. határozat
404/2005. (XI.17.) Kgy. sz. határozat
440/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
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459. és a 464/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozatok
ÖNKORMÁNYZATI ÉS SZERVEZÉSI IRODA
273/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
293/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
297/2005. (IX.15.) Kgy. sz. határozat
407/2005. (XI.17.) Kgy. sz. határozat
465/2005. (XII.22.) Kgy. sz. határozat
458/2003. (XII.18.) Kgy. sz. határozat
SPORT ÉS IFJÚSÁGI REFERENS
78/2005. (III.24.) Kgy. sz. határozat
298/2005. (IX.15.) és 403/2005. (XI.17.)Kgy. sz. határozatok
364/2005. (X.27.) Kgy. sz. határozat
POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG
303/2005. (IX.15.), a 355/2005. (X.6.) és 409/2005. (XI.17.) Kgy. sz.
határozatok
végrehajtásáról szóló tájékoztatót elfogadta.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
azonnal
***

III/13. NAPIRENDI PONT:
A 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS ELŐIRÁNYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA: A
HARMÓNIA KHT-VAL KÖTÖTT FELDATELLÁTÁSI SZERZŐDÉS ÉS A
GYŐR-PÉR REPÜLŐTÉR KFT. FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSÁHOZ
SZÜKSÉGES ÖNRÉSZ BIZTOSÍTÁSA
Balogh József polgármester: Pér elnyert egy 75 millió forintos pályázatot, melyhez
50 % saját forrást kellene biztosítania, de az nem áll rendelkezésére. Abban
állapodtak meg a pályázatot kiíró minisztériummal, hogy módosítják a határozatot.
Győr lenne a pályázat nyertese, mert így csak 10 %-ot kell saját forrásként biztosítani,
és a pénz is rendelkezésre állhat.
A Harmónia Kht.-val kapcsolatos anyagot többször is tárgyalta a közgyűlés. 35 millió
Ft-ban állapították meg az előirányzatát, most elfogadják a 38 millió forintot, ezt kéri
képviselőtársaitól is az előzmények ismeretében.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot. Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek
létszáma 32 fő – 32 igenlő, egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
71/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
1./ Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a polgármester
javaslatára a Harmónia Kht. részére 3 millió Ft többlet előirányzatot biztosít
a 2006. évi közművelődési feladatok ellátására a céltartalékok között
szereplő "közművelődési feladatellátás felülvizsgálatával kapcsolatban
(Harmónia Kht.)" kiadási jogcím terhére.
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Felelős:
Balogh József polgármester
Határidő: előirányzat rendezésre azonnal, a költségvetési rendeleten történő
átvezetésre az első negyedéves gazdálkodásról szóló
tájékoztatóval egyidejűleg
2./ Győr Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester előterjesztése alapján
egyetért az országos jelentőségű infrastrukturális fejlesztés támogatás
programokra szolgáló fejezeti kezelésű előirányzatok terhére a Győr-Pér
Regionális Repülőtér fejlesztéséhez nyújtott támogatás önrészének
biztosításával.
Hozzájárul ahhoz, hogy Győr város 2006. évi költségvetési rendeletében új
kiadási jogcím nyitására kerüljön sor az alábbiak szerint:
"Győr-Pér Regionális Repülőtér fejlesztési támogatásához önrész biztosítása"
8.333 eFt
A Közgyűlés az új kiadási jogcímhez szükséges előirányzatot a költségvetés
tervezési tartalék kiadási jogcím terhére biztosítja.
3./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1-2. pontokban foglalt előirányzat
rendezéseknek a 2006. évi költségvetési rendeleten történő átvezetéséről,
valamint a kapcsolódó adminisztráció lebonyolításáról gondoskodjon.
Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
előirányzat rendezésére azonnal, a költségvetési rendeleten
történő átvezetésre az első negyedéves
gazdálkodásról szóló tájékoztatóval egyidejűleg.
***

III/14. NAPIRENDI PONT:
ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁS POLGÁRMESTERI KERETBŐL
Balogh József polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Megállapítja, hogy a Közgyűlés, melynek létszáma 30 főre módosult – 30 igenlő,
egyhangú szavazattal a határozatot elfogadta.
72/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
A Közgyűlés egyetért azzal, hogy a GYŐR KULTÚRÁJÁÉRT ALAPÍTVÁNY
részére 100.000,-Ft Lebó Ferenc szobrászművész munkásságát bemutató album
megjelentetéséhez a polgármesteri keretből átadásra kerüljön. Az összeg
átadásának feltétele, hogy azok a munkái is helyet kapjanak a kiadványban,
melyeket Győr város Önkormányzata részére készített.
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Felelős:
Határidő:

Balogh József polgármester
2006. április 15.
***

Balogh József polgármester: 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/15. számmal jelzett, „Javaslat a
Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztására”, valamint a III/16. sorszám
alatti „Javaslat önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatok elleni
fellebbezések és méltányossági kérelmek elbírálására” című napirendi pontok
megvitatására zárt ülést rendel el.
***
(A zárt ülés jegyzőkönyve az 1. oldaltól a 3. oldalig található.)
***
Balogh József polgármester: Kihirdeti a zárt ülésen hozott döntés:
73/2006. (III.16.) Kgy. sz.
H A T Á R O Z A T
Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a mellékletben
felsorolt személyeket a szavazatszámláló bizottságok tagjaivá, illetve
póttagokká megválasztja.
***
IV. NAPIREND UTÁN:
KÉPVISELŐK KÉRDÉSEI, BEJELENTÉSEI
Balogh József polgármester: Tájékoztatja a képviselőtestület tagjait, hogy Bári Olga
képviselő asszony március 15-én vehette át a parlamentben a Magyar Köztársasági
Érdemrend Lovagkeresztjét, részben az önkormányzati munkája elismeréséért.
Kitüntetéséhez szívből gratulálnak!
További kérdés, bejelentés nem lévén, a munkaterv szerinti következő ülésük 2006.
április 6-án tartják.
Megköszöni a képviselők aktív munkáját, valamint a vendégek érdeklődését, az ülést
17 óra 03 perckor bezárja.
K.m.f.
Balogh József
polgármester

Dr. Kovács Lajos
jegyző
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