
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. február 5.-én 11 

óra 30 perc kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott rendkívüli 

testületi ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Gorgosilits Márta alpolgármester     

Kiss Sándorné képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő                

Dombóvári Rita képviselő 

 

Hiányzó: ifj. Lenti István képviselő  

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. Győrladamér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetének benyújtása. /előadó: 

polgármester/ 

2. Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezetének benyújtása. 

/előadó: polgármester, jegyző/ 

3. Győrladaméri Bóbita Óvoda 2014. évi költségvetési tervezetének benyújtása. /előadó: 

polgármester/ 

4. Győrújfalu-Győrladamér Községek Önálló Gyermekjóléti Szolgáltatója 2014. évi költségvetési 

tervezetének benyújtása. /előadó: polgármester/ 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.  

A Képviselő-testület (6 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

18/2014. (II. 05.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a napirendi pontot.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Első napirendi pont 

Győrladamér Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetének benyújtása. /előadó: 

polgármester/ 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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19/2014. (II. 05.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Győrladamér 

Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési tervezetét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Második napirendi pont: 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezetének benyújtása. 

/előadó: polgármester, aljegyző/ 

 

Kettinger János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2014. (II. 05.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Győrladaméri 

Közös Önkormányzati Hivatal 2014. évi költségvetési tervezetét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Harmadik napirendi pont: 

Győrladaméri Bóbita Óvoda 2014. évi költségvetési tervezetének benyújtása. /előadó: 

polgármester/ 

 

Kettinger János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 

 

21/2014. (II. 05.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Győrladaméri 

Bóbita Óvoda 2014. évi költségvetési tervezetét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Negyedik napirendi pont: 

Győrújfalu-Győrladamér Községek Önálló Gyermekjóléti Szolgáltatója 2014. évi költségvetési 

tervezetének benyújtása. /előadó: polgármester/ 

 

Kettinger János polgármester szavazásra teszi fel az előterjesztést. 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és 6 

igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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22/2014. (II. 05.) Kt.          Határozat 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja a Győrújfalu-

Győrladamér Községek Önálló Gyermekjóléti Szolgáltatója 2014. évi évi költségvetési tervezetét. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

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

berekesztette. 

 

Kmf. 

 

Kettinger János  Kató Mária  

                         polgármester         jegyző    


