
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. december 9.-én 

18 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott 

közmeghallgatáson. 

 

Jelen vannak: (a jelenléti ív mellékelve) 

Kettinger János polgármester 

Gorgosilits Márta alpolgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő   

dr. Muli Orsolya aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

 

Hiányzó: Dombóvári Rita képviselő 

     Lenti István képviselő              

 

Kettinger János polgármester köszönti a képviselőket, és a falu lakosságát. 

 

1. Tájékoztatás a Győrladaméri Községi Önkormányzat 2013. évben végzett munkájáról és a 

következő év fejlesztési terveiről. 

/Előadó: polgármester / 

2. Kérdések, Interpellációk. 

 

 

1.) Tájékoztatás a Győrladaméri Községi Önkormányzat 2013. évben végzett   munkájáról és a 

következő év fejlesztési terveiről. 

/Előadó: polgármester / 

 

Kettinger János polgármester köszöntötte a megjelenteket, a falu lakosságát, képviselő-testületet, 

munkatársait a község törvényben előírt közmeghallgatásán.  

Az alábbi fejlesztésekről ad tájékoztatást: a képviselő-testület kiemelt fontosságúnak tekinti a 

sportcsarnok építés ügyét. Ennek érdekében területeket vásárolt az Önkormányzat az év során az 

iskola mögötti ingatlanokból, hogy a területeket összevonva megfelelő nagyságú ingatlanra 

épülhessen fel a sportcsarnok. Várjuk a sportcsarnok építési pályázatok megjelenését, ezzel 

kapcsolatban ígéreteket már kaptunk, de e tárgyban konokrét pályázat még nem került kiírásra. 

Adóssága a falunak nincsen, minden örökölt tartozást visszafizettünk 2011. szeptember 11.-én, ez 

is okot ad a bizakodásra, hogy előnyben részesítik a pályázatok befogadásánál azon 

önkormányzatokat, melyek adósságkonszolidációban nem részesültek. Ezen felül még az is 

figyelemre méltó, hogy a megyében mi vagyunk azok, akik nem adták az iskolájukat a Klik-nek. 

 

A tavalyi év során napelem pályázatot nyújtottunk be, a garázs a hivatal mellett felépítésre került, a 

tetőn helyeznénk el a napelem táblákat, amely a hivatal és a posta energiaellátását biztosítaná, ám 

bizonyos eljárási hibák miatt (a kivitelező pecsétje nem volt látható), valószínűleg újra be kell 

nyújtanunk a pályázatot. 

 

A faluban lévő gyalogátkelőhelyek megépítésre kerültek, ennek értéke 3.700.000-Ft. A faluban 

lévő utak jó állapotúak, a Rákóczi utca aszfaltozása tavasszal megtörtént, kisebb kátyúzási 
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munkálatok is voltak, novemberben pedig az árvízi helyreállítás keretében benyújtott vis maior 

pályázat alapján megvalósult a Duna és a Kossuth utca aszfaltozása is.  

A győrújfalui tagiskolával közösen benyújtott könyvtári pályázattal 5.700.000,-Ft összegű 

támogatást kapott a két település, ennek keretében 24 gép került az iskolákba. 

 

2. Kérdések, interpellációk 

Várom a kérdéseket, észrevételeket, javaslatokat! 

 

Pappné Kett Adrienn: A Duna projekttel kapcsolatban szeretnék érdeklődni. 

 

Kettinger János polgármester: A falut védő töltés megerősítésre kerül, a belső oldalt 

megtámasztják. A Mosoni-Duna 115 m 36cm-en tetőzött, a töltés 115 m 62 cm magasságra épül, 

plusz 48 cm a humuszréteg kerül rá. 2 szivornya kerül elhelyezésre, illetve új árkok kerülnek 

kialakításra. A Dunaszeg- Győrladamér zsilip 80%-ban készen van. 

Nálunk a júniusi árvíznél nagyobb probléma a talajvíz volt, a környékbeli községekben mindenhol 

szivárgókat terveztek, csak Ladamérra nem. Kibetonozott csatorna lesz, ezt újra meg fogják 

tervezni.  

2003-2009. között a szomszédos település fejlesztései miatt nyomott vezetékkel nyomják az 

átemelőbe az új utcák szennyizét, emiatt is tört fel nálunk az árvíz idején a 2 m magas szennyvíz a 

Kossuth utcában. 

Továbbá áramelszámolási vitánk is van a szomszédos településsel, közel 10 éven át mi fizettük 

bizonyos utcák közvilágítását is, ennek rendezése folyamatban van. 

 

Kiss Sándorné képviselő: A Határ úti utakkal kapcsolatban kérdezném, hogy ezeket ki fogja 

helyreállítani? Teherautónyi sarat hordtak a földekre. Írásban kérjük a helyreállításukat. 

 

Kettinger János polgármester: Már tárgyaltam ez ügyben a fővállalkozóval, a Közgép Zrt.-vel, 

felhívtam a figyelmüket arra, hogy a tönkretett utakat kötelesek helyreállítani. Azt a tájékoztatást 

kaptam, hogy az utakat helyre fogják állítani az alvállalkozók, ennek biztosítására a vállalkozási díj 

egy része visszatartásra kerül. 

Kérném a falu lakosságát, hogy akinek panasza, észrevétele, javaslata van, jöjjön el az ezzel 

kapcsolatos fórumokra, gondolok itt akár a Duna projekt-tel kapcsolatos fórumra, akár a 

közmeghallgatásunkra, testületi üléseinkre! 

 

A jövőbeni terveinkről is szeretnék egy-két szót szólni: Az első és legfontosabb tervünk-amint azt 

már a közmeghallgatás elején is említettem- a sportcsarnok építése, amely szinte égetővé 

problémává vált a mindennapos testnevelés bevezetésével. Várjuk az ezzel kapcsolatos pályázat 

megjelenését, de azon is el kell gondolkodnunk, hogy amennyiben nem kerül kiírásra pályázat, 

akkor önerőből kell megépítenünk a csarnokot. 

Az utcakialakítás lehetőségét is át kell gondolnunk, ugyanis a faluban nagyon kevés az építési 

telek. Amennyiben a Bos Bt. a faluban bővít, az ő munkavállalóinak is szükségesek lennének az 

építési telkek. 

Tervezzük az Arany János utca aszfaltburkolatának felújítását, továbbá a járdák felújítását, 

térkőburkolattal való kirakását, mert a járdák rossz állapotban vannak, azokon közlekedni, főleg 

babakocsival nehézkes. 

 

 

Szeretnénk továbbá az iskola előtt, továbbá a hivatal mögött parkolót kialakítani, a kulturáltabb 

parkolás érdekében. Ezenfelül időszerűvé vált a játszótéri játékok felülvizsgálata, érdemesebb lenne 
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olyan játékokat venni, amelyek egy rendszert képeznek, ugyanis ezek felülvizsgálata is 

gazdaságosabb lenne. 

A közösségi terek bővítését is tervezzük, gondolok itt a piactér, piaci faházak kialakítására, 

amelyben a piacozó kereskedők, helyiek egyaránt helyet kaphatnának az árusításra. 

 

Mindezeket követően a polgármester megköszönte a lakosság részéről a részvételt és a 

közmeghallgatást bezárta. 

 

 

 

 

Kmf. 

 

 

 

 

Kettinger János  Kató Mária  

                         polgármester         jegyző    


