
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Képviselő-testületének 2O13. április 30-án 15 órai kezdettel a 

Győrladaméri Polgármesteri Hivatalban tartott soros testületi ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Gorgosilits Márta alpolgármester  

Kiss Sándorné képviselő 

Dombóvári Rita képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő 

 

Tanácskozási joggal részt vesz dr. Muli Orsolya aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti. 

Hiányzó: ifj. Lenti István 

 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja. 

 

Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. Rendelet módosítás Győrladamér Közös Önkormányzati Hivatalában dolgozó köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

2. Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása (előterjesztő: dr. Muli 

Orsolya aljegyző) 

 

3.  Vagyongazdálkodási terv elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

4. Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadása 

(előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

    

5. Önkormányzati SZMSZ módosítása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

6. Gyermekjóléti program tárgyalása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

7. Tulajdonosi döntések (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

8. Zárszámadás elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

9. Egyebek 

 

Szavazásra bocsátja a napirendet.  

A Képviselő-testület (6 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 
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1.   Rendelet módosítás Győrladamér Közös Önkormányzati Hivatalában dolgozó köztisztviselők 

illetménykiegészítéséről (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző:  

Az előző testületi ülésen a Képviselő-testület elfogadta a 3/2013. (III. 28.) számú rendeletével a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalában foglalkoztatott köztisztviselők 20%-os 

illetménykiegészítését.  A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi 

Főosztályának álláspontja szerint a Közös Hivatal köztisztviselőinek illetménykiegészítésének 

mértéke egységes, azaz a két hivatal által alkalmazott kiegészítés mértéke eltérő nem lehet. 

Győrújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 10%-os illetménykiegészítést fogadott 

el, ezért módosítani szükséges a rendeletünket.  

 

Kettinger János polgármester: A teljes igazsághoz hozzátartozik, hogy a két hivatalnak eltérő 

nagyságú a költségvetése, a győrújfalui költségvetési keretbe nem fért bele a 20%-os 

illetménykiegészítés, ezért az egység elve alapján a két hivatal köztisztviselői tekintetében csak 

10%-os illetménykiegészítés lehetséges.  

 

Kérem szavazzanak a rendeletmódosításról! 

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

4/2013. (…...)      ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t 

      

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló 3/2013. (III.27.) 

rendelet módosítást elfogadta. 

 

 

2. Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének elfogadása (előterjesztő: dr. 

Muli Orsolya aljegyző) 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: A két hivatal költségvetése összedolgozásra került a hatályos 

jogszabályok alapján, amint azt már korábban is előadtam, az állam által kapott normatívát teljes 

mértékben fel kell használnunk, az előterjesztés alapján ezt optimális mértékben teljesítettük. 

 

Kérem szavazzanak a közös költségvetés elfogadásáról! 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

26/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Győrladaméri Közös 

Önkormányzati Hivatal költségvetését. 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 
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3. Vagyongazdálkodási terv elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

Kettinger János polgármester: A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény (a 

továbbiakban: Nvtv.)1. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat tulajdonában álló 

vagyon a nemzeti vagyon részét képezi. A helyi önkormányzat vagyona tekintetében a tulajdonost 

megillető jogok gyakorlásáról a képviselő-testület rendelkezik, a vagyonnal kapcsolatos egyes 

jogosítványok–mint a vagyongazdálkodás (birtoklás, használat, fenntartás, értékesítés, bérbeadás, 

egyéb hasznosítás, stb.) más részére történő átengedés feltételeit és módját az Nvtv. állapítja meg. 

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 9.§ (1) bekezdése a helyi önkormányzatnak 

kötelezettségként írja elő közép-és hosszú távú vagyongazdálkodási terv elkészítését. A törvény 

hatályba lépése óta nem jelent meg olyan jogszabály, mely a vagyongazdálkodási terv kötelező 

tartalmi, vagy formai követelményeit előírta volna.  

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés mellékletét képező 

vagyongazdálkodási terv megvitatására és elfogadására. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

27/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Győrladamér Község 

Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának 

elfogadása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Kató Mária jegyző asszony elkészítette a Győrladaméri Közös 

Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, melynek tartalmi elemeit az 

Államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról kiadott 368/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet 13. §-a 

szabályozza. 

 

Kettinger János polgármester: Kérem, hogy amennyiben nincs kérdés, szavazzanak! 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

28/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával dönt 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 
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5. Rendeletmódosítás: Önkormányzati SZMSZ módosítása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya 

aljegyző) 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. tv. 46. §.-a értelmében 2013. 

január 1.-től a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó közútkezelői hozzájárulás megadása a 

Képviselő-testület hatáskörébe került. A gyorsabb ügyintézés érdekében is életszerű az, hogy ez a 

hatáskör átruházásra kerüljön a korábbi címzettre, a jegyzőre. 

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 19. §-ának 

(2) bekezdése szerint, ha az önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, önkormányzati 

hatósági ügyben első fokon a képviselő-testület jár el. A képviselő-testület ezt a hatáskörét a 

polgármesterre, a bizottságára, a társulására vagy a jegyzőre ruházhatja át. 

A fentiek alapján, amennyiben a Képviselő-testület átruházza a hatáskört a jegyzőre, ez 

rendeletmódosítással átvezetésre kerül az Önkormányzat 4/2011. (IV.19.) sz. rendeletével 

elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatába. 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

rendeletet hozta: 

5/2013. (…...)      ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t 

      

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. 

(IV.19.) rendelet módosítást elfogadta. 

 

 

Kettinger János polgármester: Módosító javaslatom az, hogy a közterületbontást kérő számára 

kaució letételét javaslom arra az esetre, ha a helyreállítást nem végezné el. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Ennek feltételeit önkormányzati rendeletben kell szabályoznunk, ennek 

kimunkálására időt kérek. 

 

 

6. Gyermekjóléti program tárgyalása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

.Kettinger János polgármester: Kató Mária jegyző a Győrújfalu-Győrladamér Községek Önálló 

Gyermekjóléti Szolgáltatója szakmai programját elkészítette.  

A gyermekjólétis kolléganő személyében változás állt be, Majorosné Szabó Bernadett elmegy 

Győrzámolyra, és egy fiatal hölgy Bugár Barbara fogja a jövőben ellátni a feladatokat. 

Kérem a napirendet megtárgyalni és a szakmai programot elfogadni szíveskedjenek. 

 

29/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújfalu-Győrladamér Községek 

Önálló Gyermekjóléti Szolgáltatója szakmai programját elfogadja.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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7. Tulajdonosi döntések: 

 

7. a. Sportcsarnok pályázat 

 

Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy a sportcsarnok pályázat beadásához 

jogilag tiszta ingatlanokat kell prezentálnunk. 

Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, területeket kell 121. hrsz.-ú ingatlanból 500 m2-t, a 

120. hrsz.-ú ingatlanból 502 m2-nyi területet kellene vásárolnunk. 

Az érintett telektulajdonosokat Kiss Sándorné képviselőtársammal megkerestük, és velük 

tárgyalásokat kezdtünk az eladásról. Elkészítettem a megosztási vázrajzot, melyet mellékelten 

bemutatok. 

A két telektulajdonos hajlandó eladni a fent megjelölt területet, 3000 ft/m2 áron. A harmadik 

telektulajdonos irreális árat határozott meg a gödörben lévő telkéért, pontosan 11 m ft-ot, melyet 

azonban nem tudunk elfogadni. 

 

Kiss Sándorné képviselő: Olyan irreális ár, amelyet elfogadni nem tudunk. Ladaméron 5 millió 

forintért sem lehet építési telket eladni, és ez nem is építési telek. 

 

Kettinger János polgármester: Igen, ez zártkertként szerepel. 

Kérem a testületet, hogy fogadjunk el egy m2-kénti árat, mely alapján a vételárat meghatározzuk. 

Én 3000-Ft/m2 árat ajánlok, várom a további javaslatokat, amennyiben ezt elfogadja a testület, 

szavazzunk.  

 

A Képviselő-testület  a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

30/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalást kezdjen a 120, 121. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival 500m2-502 m2 terület 

megvásárlásáról. A megvásárlásra kerülő területek m2-kénti árát 3000-Ft-ban határozzák meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. b. Utcakialakítás lehetősége a Somogyi utca mögötti telkekből:  

 

Kettinger János polgármester: Ez az egyetlen lehetőség arra, hogy a fiatalok betelepüljenek a 

faluba, nőjön a falu létszáma, gyarapodjon a közösség. Persze ahhoz, hogy az építési telkek 

kialakításáig eljussunk, hosszú az út, de el kell kezdenünk a munkát. Vannak jogilag rendezetlen 

ingatlanok, ezzel kell kezdenünk, a tulajdonosokkal összefogva. Az út kialakítása sem lesz 

egyszerű folyamat. 

 

Gorogosilits Márta alpolgármester: Nem támogatom ezt a tervet. 

Kiss Sándorné: Én sem. 

Makkos Dóra: Én sem.  

A másik szóba jöhető lehetőség a Rákóczi utca mögötti telkekből új utca kialakítása. 

Azt javaslom, hogy hívjuk össze a tulajdonosi gyűlést, és ismertessük velük a lehetőségeket, a 

költségeket. 
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Kettinger János polgármester: Rendben, az aljegyzővel elkészítjük a meghívót a fórumra, kb. 2-3 

hét dátumra. Kérem szavazzunk akkor a határozati javaslatról, amely a Somogyi utca mögött 

nyitandó új utca kialakítását tartalmazza ! 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 3 igen szavazattal, 3 nem 

szavazattal a határozat nem került elfogadásra. 

 

 

7. c. Az Önkormányzat elővásárlási jogának rávezetése ingatlanokra 

 

Kettinger János polgármester: 

Az Önkormányzat rendezési tervében szereplő Győrladamér 05/33 hrsz.-ú Szabó Nándor tulajdonát 

képező, 05/34. hrsz.-ú Cseri Gyula tulajdonát képező, valamint a 05/1. hrsz.-ú Sághi Miklósné ½ 

tulajdoni hányadát, Cseri Lászlóné ½ tulajdoni hányadát képező ingatlanokra, valamint a 05/2. 

hrsz.-ú Cseri Gyuláné 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlanokra javaslom az önkormányzat 

elővételi jogának rávezetését, mivel ezek fejlesztési területek. Ezzel megakadályozhatjuk a 

telekspekulációt. Az önkormányzat számára rendelkezésére álló településrendezési eszközöket az 

Étv. 17.§-a határozza meg, melyek közül külön nevesíti pl. az építésjogi követelmények, tilalmak 

előírását, a telekalakítás engedélyezését, a kisajátítás elrendelését, az elővásárlási jogot, a helyi 

közút céljára történő lejegyzést és a településrendezési szerződést. 

Az Étv. 17.§-a tehát a településrendezési feladatok megvalósítását biztosító egyik fontos 

jogintézményként jelöli meg az elővásárlási jogot is. Az Étv. 25.§ (1) bekezdése ennek megfelelően 

mondja ki, hogy azoknak az ingatlanoknak tekintetében a települési önkormányzatot megilleti az 

elővásárlási jog, amelyeknél az építési szabályzatban és a szabályozási tervben meghatározott 

településrendezési célok megvalósítása ezt szükségessé teszi.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

31/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Győrladamér 05/33 hrsz.-ú Szabó Nándor tulajdonát képező, 05/34. hrsz.-ú Cseri Gyula 

tulajdonát képező, továbbá a 05/1. hrsz.-ú Sághi Miklósné ½ tulajdoni hányadát, Cseri Lászlóné ½ 

tulajdoni hányadát képező ingatlanokra, valamint a 05/2. hrsz.-ú Cseri Gyuláné 1/1 arányú 

tulajdonát képező ingatlanokra az önkormányzat elővásárlási jogának rávezetését kérjük az 

illetékes földhivatalnál. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. d. Szépkorúak köszöntése: 

 

Kettinger János polgármester: Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy egy keretösszeget szavazzunk 

meg, hogy a díszoklevéllel együtt egy ajándékcsomagot is átnyújthassunk az ünnepeltnek. Én 

10.000-Ft/fő összegre gondoltam. 

 

Ha nincs más javaslat, szavazzunk! 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 
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32/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a szépkorúak köszöntésére 10.000-Ft értékben ajándékcsomagot készítessen. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. e. Óvoda, iskola fenntartás: 

 

Kettinger János polgármester: az iskola fenntartói mi vagyunk, nyáron a megújuló festést nekünk 

kell elvégeztetnünk, ezzel kapcsolatban ajánlatokat kérünk be a vállalkozóktól. 

 

Dombóvári Rita képviselő: meg kívánom jegyezni, hogy a tűzoltó készülékek lejártak, ezt is 

ellenőriztetnünk kellene.  

Az iskola kérelme továbbá az, hogy a gyerekek számára az Önkormányzat 300e-Ft értékben 

füzetcsomagot szíveskedjen adni, továbbá kérem a nyári karate tábort 60e Ft-tal támogatni 

szíveskedjen. 

 

Kettinger János polgármester: Rendben, akkor megrendeljük az ellenőrzést. Aki egyetért a 

kérelemekben foglaltakkal, szavazzon. Azt azonban megkívánom jegyezni, hogy az iskolát nem 

kívánjuk minden testületi ülésen többszázezer forinttal támogatni, mert ez erőnkön felüli. 

 

Aki egyetért a kérelemben foglaltakkal, szavazzon. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

33/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskolai tűzoltó készülékek 

ellenőrzését megrendeli. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

34/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az iskola részére 300.000-Ft értékben 

iskolai füzetcsomagokat vásárol. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

35/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nyári karate tábort 60.000-Ft-tal 

támogatja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7. f. Sport támogatása: 

 

Kettinger János polgármester: A javaslatom az, hogy a sport támogatását emeljük meg 

500.000-Ft-tal, és a sportpálya gondozására vegyen fel a sportegyesület egy gondnokot heti 

20 órára. Egy mosógépet is szeretnének vásárolni a mezek, szerelések vásárlására. 

 

Aki egyetért a kérelemben foglaltakkal, szavazzon. 

 

Gorgolits Márta alpolgármester: Én nem szavazok, mert én vagyok a sportegyesület elnöke. 

 

A Képviselő-testület határozati javaslatot megismerte és 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

36/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Labdarúgó 

Sportegyesület Elnökét, Gorgosilits Márta elnököt, hogy heti 20 órás gondnokot vegyen fel. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület határozati javaslatot megismerte és 5 igen szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

37/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Labdarúgó 

Sportegyesület Elnökét, Gorgosilits Márta elnököt, hogy 100.000-Ft értékben mosógépet vásároljon 

az Egyesület részére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. g.  Nyugdíjasklub részére poharak vásárlása: 

 

Kettinger János polgármester: Foltányiné Borika, a helyi nyugdíjas klub elnöke jelezte, hogy 

a nyugdíjas összejöveteleken nincs elegendő pohár. Kért, hogy tolmácsoljam a testület felé 

kérését, mely szerint 60 db pohár vásárlását kéri. 

 

 

 

 

Aki egyetért a kérelemben foglaltakkal, szavazzon. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

38/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Győrladaméri 

Nyugdíjasklub elnökét, hogy 60 db poharat vásároljon a helyi nyugdíjasklub részére. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. h. Aszfaltozás, kátyúzási munkálatok elvégzése:  

 

Kettinger János polgármester: A Rákóczi utca aszfaltozására 3 ajánlatot kértem, a Magyar Aszfalt 

Kft. 6.888.380-Ft plusz ÁFA, a Glázer Építőipari Kft. 7.700.000-Ft plusz ÁFA, a profil Kft. 

7.439.000-Ft plusz Áfa árajánlatokat kaptam. Ebből a Magyar Aszfalté a legjobb ajánlat, és a 

legmegbízhatóbb is. A kátyúzási munkálatok 1.933.189-Ft-ot jelentenek pluszban. Annyit tennék 

még hozzá, hogy kérnék egy ajánlatot a hivatal mögötti parkoló kialakítására is. 

 

Aki egyetért azzal, hogy a Magyar Aszfaltot bízzuk meg az esedékes munkák elvégzésével, 

szavazzon: 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

39/2013.(IV.30.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a Magyar Aszfalt Kft.-t, 

hogy Győrladaméron a Rákóczi utca aszfaltozását, továbbá a falu utjainak kátyúzási munkálatait 

elvégezze a megadott árajánlat alapján. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

8. Zárszámadás elfogadása: 

 

Kettinger János polgármester: Kolléganőnk elkészítette a zárszamadást tartalmazó rendeletet. Ezzel 

kapcsolatban kérdés, észrevétel? 

 

Ha nincs kérdés, észrevétel, akkor szavazzunk. 

 

A Képviselő-testület a rendelet tervezetet megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az 

alábbi rendeletet hozta: 

 

 

 

 

 

6/2013. (…...)      ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t 
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Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az 

Önkormányzat 2012. évi költségvetésének zárszámadásáról készült 

rendeletet elfogadta. 

9. Egyebek: falunap 

 

Kettinger János polgármester: Minden év június elsején tartjuk a falunapot, várjuk az ezzel 

kapcsolatos ötleteket, javaslatokat.  A nyugdíjasoknak a Kisfaludy Színház színészeit kérjük, illetve 

a Csillagfény musical stúdiót szeretnénk meghívni. 

 

Dombóvári Rita: A javaslatom az, hogy 14 órakor kezdődjön. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Várjuk az ötleteket, javaslatokat. 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést a képviselő-

testület egyhangú döntése alapján a zárt üléssel folytatták tovább. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Kettinger János Kató Mária jegyző nevében és    

polgármester   felhatalmazásából 

  dr. Muli Orsolya aljegyző 

 


