
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. október 31.-én 

10 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi 

ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

Dombóvári Rita képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő 

Hiányzó: ifj. Lenti István képviselő  

               Gorgosilits Márta alpolgármester  

 

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

 

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

Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Napirendi pont javaslatok: 

 

1. Gazdasági koncepció előterjesztése (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

2. Mosonmagyaróvári Vízitársulat kérelme 

 

3. Útfelújítás vis maior pályázatból 

 

4. . Egyebek 

 

Szavazásra bocsátja a napirendet.  

A Képviselő-testület (4 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

92/2013. (X.17.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a napirendi pontokat.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

1. Gazdasági koncepció elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

Kettinger János polgármester:  Tisztelt Képviselő-testület! 

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdése alapján a jegyző által 

elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig 

nyújtja be a Képviselő-testületnek. 
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A koncepció elkészítésénél kiindulási pontként önkormányzatunk 2013. évi gazdálkodásának 

adatait tekintettük, kialakításához a 2013. év háromnegyed éves tájékoztatója is segítséget nyújtott. 

2014. évben az önkormányzatok finanszírozása a 2013. évtől bevezetett – megváltozott 

önkormányzati feladatellátáshoz igazodó – feladatalapú támogatási rendszerben történik. 

A finanszírozási struktúra alapjaiban nem tér el a 2013. évre kialakított és alkalmazott feladatalapú 

támogatástól. 

2014. január 1-jétől az államháztartási számvitelben nagy horderejű változás lép majd hatályba, 

mely gyökeres változásokat hoz majd az önkormányzat számviteli keretrendszerében. 

Kérném a gazdasági koncepció elfogadását! 

  
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (4 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

93/2013. (X.31.) Kt.                               H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Győrladamér Község 

önkormányzatának 2014. évre vonatkozó gazdasági koncepcióját elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kiss Sándorné képviselő megérkezett az ülésre 10 óra 20 perckor. 

 

2. Mosonmagyaróvári Vízitársulat kérelme: 
 

Kettinger János polgármester: A Mosonmagyaróvári Vízitársulat küldöttgyűlése 6/2013/09.05. sz. 

küldöttgyűlési határozatában a működését és a közcélú feladatainak ellátását biztosító 600,-Ft/ha, 

erdő művelésű ágú ingatlanok és kedvezményezett települések esetében 300,-Ft/ha önkéntes tagi 

hozzájárulásról döntött. Ennek alapján a 2013. évi önkéntes tagi hozzájárulás mértéke 79.024-Ft.  

Ennek elfogadását kérem a Testülettől! 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

94/2013. (X.31.) Kt.                               H a t á r o z a t  

         

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával a 2013. évi 

önkéntes tagi hozzájárulás teljesítéséről, melynek összege 79.024-Ft. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

3. Útfelújítás vis maior pályázatból 

 

Kettinger János polgármester:  

Az előző testületi ülésen a testület felhatalmazta az Spl Hungária Kft.-t a vis maior pályázatos 

útfelújításra irányuló pályáztatás lebonyolítására. Maga az eljárás beszerzésnek minősül, ennek 

alapján 3 árajánlatot kért be a cég, a beérkezett pályázatok felbontására október 29.-én kedden 

került sor. 3 árajánlat érkezett: a Strabag Kft.-től, a Városüzemeltető és Fenntartó Kft.-től, valamint 

a Mozaik Kft.-től az alábbi összegekben: 

-Strabag Kft.: nettó 10.999.240-Ft, bruttó 13.969.035-Ft 

-Vüf Kft.: nettó 13.621.952-Ft, bruttó 17.299.879-Ft 
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-Mozaik Kft.: nettó 12.461.694-Ft, bruttó 15.826.351-Ft 

 

A benyújtott árajánlatok alapján a legalacsonyabb árajánlatot adó Strabag Általános Épító Kft.-t 

javaslom nyertesnek nyilvánítani, és megbízni a tervezett úthelyreállítással!A kivitelezési munkák 

reményeim szerint a novemberi hónapban lezajlanak, de a kivitelezés még további egyeztetést 

igényel. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

95/2013. (X. 31.) Kt.                                H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strabag Általános Építő Kft.által,  a 

Győrladamér, Kossuth utca és Duna utca felújítására adott (összesen 1860 m2-nyi terület) nettó 

10.999.240-Ft, bruttó 13.969.035-Ft összegű ajánlatát elfogadja, az eljárásban nyertesnek 

nyilvánítja, és megbízza az 1860 m2-nyi munkák elvégzésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e tárgyban a vállalkozási szerződés és a 

kapcsolódó szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

96/2013. (X. 31.) Kt.                                H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete vállalja, hogy a Győrladamér, 

Kossuth utca és Duna utca felújítására vis maior keretből kapott 12.664.000-Ft összeget, saját 

költségvetéséből, a tartalék terhére 10 %-kal kiegészíti, amelynek összege 1.305.035Ft. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kettinger János polgármester: A testület előtt is ismert, hogy a Duna utca és a Kossuth utca 

vonatkozásában a Belügyminisztérium nem fogadta el a módosítás alapján megadott 

területnagyságot, tehát a kérelmünk csökkentésre került, így az utcák kisebb része kimaradt volna a 

felújításból. Ez műszakilag nem kivitelezhető, ezért a kimaradt utcarészek felújítására is kértünk 

árajánlatot, ezen munkákat saját költségvetésből fedezzük.  

A Kossuth utca vonatkozásában ez 319 m2-nyi területet, a Duna utca vonatkozásában 171 m2-nyi 

területet jelent. 

A kapott árajánlatok az alábbiak:   

-Strabag Kft.: 1.554.484-Ft+ÁFA-1.974.195-Ft 

- Nemoda Péter e.v.: 1.554.484-Ft+ÁFA-1.974.195-Ft 

-Mozaik-Classic Kft.: 1.593.350-Ft+ÁFA-2.023.555-Ft 

A Strabag Kft.-t javaslom ezen munkák elvégzésére, kérem szavazzunk a határozati javaslatról! 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 
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97/2013. (X. 31.) Kt.                                H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Strabag Általános Építő Kft.által,  a 

Győrladamér, Kossuth utca és Duna utca felújítására adott (összesen 490 m2-nyi terület) nettó 

1.554.484-Ft, bruttó 1.974.195-Ft összegű ajánlatát elfogadja, az eljárásban nyertesnek nyilvánítja, 

és megbízza a 490 m2-nyi munkák elvégzésével. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert e tárgyban a vállalkozási szerződés és a 

kapcsolódó szerződések aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4. Egyebek: 

 

4.a.: Karácsony Róbert és tulajdonostársai kérelme: 

 

Kettinger János polgármester: Karácsony Róbert és tulajdonostársai kérelmet nyújtottak be a 40. 

hrsz.-ú telek megosztására vonatkozóan. Bár ez nem testületi hatáskör, de a Szent István, Rákóczi 

utca mögötti utcanyitással kapcsolatban már többször próbáltam egyeztetéseket kezdeményezni az 

érintett tulajdonosokkal a területátadásokról, melyek ez idáig eredménnyel nem jártak. Karácsony 

Róbertékkel is tárgyaltam ez ügyben korábban, ők a kérelmünktől elzárkóztak, ekkor már jelezték, 

hogy a telek megosztását fogják kezdeményezni. 

 

Kiss Sándorné képviselő: Rendben, tudomásul vesszük, az utcanyitás több okból sem fog 

megvalósulni, sokan nem fognak területet átadni. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy a telek megosztással kapcsolatban az 

illetékes földhivatal jár el, aki majd szakhatósági hozzájárulást kér a jegyzőtől. 

 

4.b. Nagy család kérelme (Győrladamér, Mátyás kir. U. 45. sz. alatti lakosok):  

 

Kettinger János polgármester A közvilágítás hiányát említik problémaként, ezügyben tárgyalásokat 

kezdtem a VILL-Kor Kft. tulajdonosával, a probléma orvosolva lesz, lámpákat fognak kihelyezni a 

kifogásolt utcarészre. A korábbi ciklusban már volt árajánlat, de valamilyen oknál fogva a 

kivitelezés elmaradt, ez most megvalósul rövid időn belül. 

 

4.c.: Székely Angelika kérelme: 

 

Kettinger János polgármester : 2013. október 19. napján 9 óra 20 perckor a Győrladamér, Országút 

utcában fakivágás történt, melyet a Győrladamér Község Önkormányzatának dolgozói, Horváth 

László és Alföldi László hajtottak verge. 

Szilágyi Angelika ezen időpontban az úton közlekedett gépjárművével, és az útra kidőlt fa ágai 

meghúzták a gépkocsijának az elejét, amely összekarcolódott, személyi sérülés nem történt. A 

fakivágást végzők elismerték felelősségüket,Szilágyi Angelika kéri kárának megtérítését, 30.000-

Ft-ban állapodtunk meg. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy folyamatban van a biztosító 

megkeresése is, az önkormányzati dolgozók által okozott  kár megtérítésével kapcsolatban. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

98/2013. (X. 31.) Kt.                                H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Székely Angelika részére 30.000-Ft 

összeg kiutalásáról intézkedik, amely a gépjárművében, az önkormányzati fakivágással 

összefüggésben keletkezett. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

4.d.: Győrzámoly község áramvételezése Győrladamér község terhére: 

 

Kettinger János polgármester: A tavalyi testületi ülésen már határoztunk erről az ügyről, az a 

javaslatom, hogy keressük meg az E-ON-t, kérjük meg a Kossuth utca végén lévő transzformátorra 

felszerelt mérőóra alapján az elmúlt év fogyasztási adatait a két település vonatkozásában, és ennek 

alapján keressük meg Győrzámoly község Önkormányzatát, és próbáljunk megegyezni az elmúlt 10 

év rendezéséről. Késedelmi kamatot nem kérünk, de a számlán szereplő valamennyi költség 

(köztük a karbantartás költségeinek) megtérítését igen. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

99/2013. (X. 31.) Kt.                    H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, hogy  

megkeresi az E-ON Zrt.-t, hogy a Győrladamér, Kossuth utca végén lévő transzformátorra 

felszerelt mérőóra alapján Győrladamér és Győrzámoly községek 2013. évre vonatkozó fogyasztási 

adatairól tájékoztatást nyújtson. 

Felelős: polgármester 

Határidő: következő testületi ülés 

 

A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést a polgármester 

12.30 perckor berekesztette. 

 

 

Kettinger János  Kató Mária  

                         polgármester         jegyző    


