
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. január 14.-én 16 

órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott rendkívüli testületi 

ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő                

Dombóvári Rita 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. Kommunális traktor vásárlása 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.  

 

A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 
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Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a napirendi pontot.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

1. Kommunális traktor vásárlása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

Kettinger János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Folyamatosan napirenden tartjuk egy 

kommunális kistraktor beszerzését, amellyel a hótolást is elvégezhetnénk a faluban. Az elmúlt 

testületi ülésen megszavaztuk egy hótolólap beszerzését a meglévő régi traktorunkra, ám ezt 

átgondolva azt javaslom, hogy inkább kommunális kistraktort vegyünk, amellyel egész évben e l 

tudjuk végezni a szükséges munkákat, gondolok itt a fűnyírásra, hótolásra, lombgyűjtésre. Többféle 

kistraktor típus került szóba, a mi esetünkben csak használt típus jöhet számításba, amelynek 

azonban megfelelő a műszaki állapota, és sok javítást nem igényel. Akkor a T. Testület elé tárnám 

a lehetséges típusokat, kérem beszéljük át őket, és aztán hozzuk meg a döntésünket: 

 

1. Pronár 320 AMK típusú 40 LE összkerékhajtású kistraktor 4.150.000-Ft+ÁFA 

2. Goldoni Aster 40 kistraktor 40LE (nem zárt kabinos) 2.500.000+Áfa 
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3. John Deere 4100 kommunális traktor (hótolólappal, fűnyíróval) 2.000.000-Ft+ÁFA 

 

Álláspontom szerint mindenképpen olyan traktort vegyünk, amivel egész évben tudunk 

dolgozni, télen hótolást, nyáron fűnyírást, ősszel lombgyűjtést. Túl öreg trakort se vegyünk, 

mert akkor folyamatosan javítani fogjuk, a munkát pedig nem tudjuk elvégezni vele. 

 

Kiss Sándorné képviselő: A John Deere traktor helyileg hol található? Mindenképpen el kell 

mennünk, megnézni, hogy milyen állapotban van. 

 

Nagy Kornél képviselő: Miskolc mellett, Putnokon van, az eladó szerint vannak további 

tartozékai, azokat is megnézzük. 

 

Kettinger János polgármester: Természetesen, azokat is megkérdezzük, mert nekünk ezek a 

tartozékok is kellenének. Kérdés, hogy az árban benn vannak-e, illetve a traktor milyen műszaki 

állapotban van? Akkor mindenki a John Deere traktort javasolja, ha a műszaki állapota 

megfelelő? Az ára 2.000.000+ÁFA. 

 

Kiss Sándorné képviselő: Szerintem ezzel járunk a legjobban. 

 

Kettinger János polgármester: Akkor kérem szavazzunk a John Deere 4100 traktor 

megvásárlásáról! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 
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Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a John Deere 4100 

típusú kommunális trakort vásárolja meg, 2.000.000-Ft +ÁFA áron. 

A traktor fedezete a költségvetésbe betervezésre kerül. 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, interpelláció nem volt, ezért a polgármester az ülést 

berekesztette. 

 

Kmf. 

 

Kettinger János  Kató Mária  

                         polgármester         jegyző    


