
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. március 26.-án 

17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi 

ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

Nagy Kornél képviselő                

Dombóvári Rita képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

 

Hiányzók: 

Gorgosilits Márta alpolgármester  

ifj. Lenti István képviselő  

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

 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, jelzi, hogy Kiss Sándorné 

képviselő később érkezik, az ülést megnyitja. 

Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Napirendi pont javaslatok: 

 

 

1. Sportcsarnok építésének lehetősége, illetve feltételei (előterjesztő: Kettinger János 

polgármester) 

 

2. Rendezési (településfejlesztési terv) módosítása (előterjesztő: Kettinger János 

polgármester) 

 

3. Egyéb-aktuális ügyek 

 

4.Kérdések, interpellációk 

 

A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.  

 

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

 

36/2014. (III. 26.) Kt.                                                                                         H a t á r o z a t  

 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a napirendi pontot.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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1.) Sportcsarnok építésének lehetősége, illetve feltételei 
  

Kettinger János polgármester: Amint azt a Képviselő-testület is úgy tudja, folyamatosan 

tárgyalok a sportcsarnok építésről, keresem a lehetőséget, hogy végre felépülhessen nálunk is a 

csarnok. Jelenleg ígéret van arra, hogy megvalósulhat, de ez egy nemzetközileg elfogadott 

csarnok lenne. Ilyen méretű csarnok kb. 600-700 millió forintból épülhet fel, de a jelenlegi 

állás szerint 300 millió forint alatt is megvalósítható, nekünk ebből 30% önrészt kell 

biztosítanunk. A költségvetésünkben 35 M Ft tartalék van, ez most kiegészül azzal a közel 20 

M Ft-tal, amit az utak felújítására terveztünk be, de megnyertük az adósságkonszolidációban 

részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatására irányuló pályázaton. A 

fentieken túl Győrújfalu is átutalta az elszámolás alapján a rá eső 4,5 M Ft-ot, úgyhogy 

tartalékunk bőven van. 

Makkos Dóra képviselő: Meddig kell beadni a pályázatot? 

Kettinger János polgármester: Ápr. 30.-ig kell benyújtani, én úgy tervezem május végén sor 

kerülhet az alapkő letételére. 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! Amint arról tudomásuk van, a 

költségvetésbe nem lett betervezve sportcsarnok építésre forrás, és itt szeretném megjegyezni, 

hogy az önrész biztosításához hitelfelvételre is szükség lesz. Ezt kellene átgondolnia a T. 

Képviselő-testületnek, de tájékoztatom Önöket, hogy 10.000.000-Ft felett a Kormány 

hozzájárulása szükséges a hitelhez. Ezen túl természetesen közbeszerzési eljárás lefolytatása is 

szükséges, amely hosszabb időtartamot jelent. 

Kettinger János polgármester: Erről szerettem volna tájékoztatni a Testületet, de a 

tárgyalások tovább folytatódnak, melyről folyamatosan tájékoztatom a Testület tagjait. 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, 

és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportcsarnok építéssel 

kapcsolatban nyújtott polgármesteri tájékoztatást elfogadja.  

Felelős: polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

2. Rendezési (településfejlesztési terv) módosítása (előterjesztő: Kettinger János 

polgármester) 

 

Kettinger János polgármester: Lakossági kérelem érkezett Bugár Antaltól és nejétől 

(Győrladamér, Petőfi u. 8.), bővíteni szeretnék a meglévő házukat, melyet az eljáró 

építésügyi hatóság elutasított, arra hivatkozással, hogy a település rendezési tervében ott 

szerepel a Petőfi utca mögött egy kialakításra váró egyirányú zsákutca. A lakók is akként 

nyilatkoztak, hogy nem kívánnak telket kialakítani, ezért az egyirányú zsákutca megnyitását 

nem kérik. 

Beszéltem az illetékes ügyintézőkkel, azt kérték, hogy hozzunk egy határozatot arról, hogy a 

Petőfi utca mögött nem kívánunk utcát nyitni, és a következő rendezési terv módosításakor 

vezessük át. 

Kérem, hogy amennyiben kérdés nincs ezzel kapcsolatban, döntsünk a határozati javaslatban 

foglaltakról! 
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Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, 

és 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, 

hogy a Petőfi utca mögött nem kíván egyirányú zsákutcát kialakítani, valamint vállalja, hogy 

a rendezési terv módosításakor a változás átvezetésre kerül. 

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

Kiss Sándorné az ülésre megérkezett 17.25. perckor. 

 

dr. Muli Orsolya aljegyző: Van a rendezési tervvel kapcsolatban még egy napirendünk. 

Elindítottunk egy egyszerűsített eljárást az ipari övezetben az építménymagasság emeléssel 

kapcsolatban, a véleményezési szakasz lezárult, amelyről határozatot kell hoznia a T. 

Képviselő-testületnek. 

 

Kettinger János polgármester: Kérem, hogy amennyiben kérdés nincs ezzel kapcsolatban, 

döntsünk a határozati kérelemben foglaltakról! 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, 

és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrladamér Község Önkormányzata elfogadja az egyszerűsített eljárás véleményezési 

szakaszban beérkezett véleményeket, kivéve a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 

Győri Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatal állásfoglalását; az 

önkormányzat megvizsgálta a feltevést, kitart az eredeti elképzelés mellett, miszerint a 

gazdasági területek teljes beépíthető részén meg kívánja engedni a 14,0 m-es 

építménymagasságot. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 

Felelős: Kettinger János polgármester 

Határidő: folyamatos 

 

3. Egyéb-aktuális ügyek 

 

Kettinger János polgármester: A karate szakosztály edzőjétől érkezett egy kérelem, amelyben a 

testület támogatását kéri az ápr. 9-14.-e között megrendezésre kerülő SWISS OPEN JUNIORS 

CHAMPIONSHIP verseny időtartamára szeretné a falubuszt kölcsönkérni, üzemanyaggal 

együtt és 150.000-Ft támogatást kér a versenyzőknek. 

Szerintem akkor üzemanyagköltséggel együtt 240.000-Ft-ot biztosítsunk a versenyzőknek! 

Kérem, hogy amennyiben kérdés nincs ezzel kapcsolatban, döntsünk a határozati kérelemben 

foglaltakról! 

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, 

és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt, 

hogy a Nagy Sándor Dojo karate szakosztály számára a Svájcban április 9-14.-e között 

megrendezésre kerülő SWISS OPEN JUNIORS CHAMPIONSHIP verseny időtartamára 

biztosítja a falubuszt, továbbá a versenyzők költségeinek fedezésére 240.000-Ft támogatást 

nyújt a versenyzők számára. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a Testületet, hogy a Generali Biztosítóval is 

tárgyalást folytatok a nyáron történt káresemény rendezése érdekében, amikor is ismeretlen 

elkövetők megrongálták a hivatal ereszcsatornáját, beszerzünk árajánlatokat a helyreállításra, 

és a biztosító ígéretet tett ennek a helyreállítással keletkezett költségeink rendezésére. 

 

A horgásztavunk kimélyítése megtörtént, a szemetet elvitték, a tereprendezés folytatódik, 

Padokat helyezünk ki, és vízinövényeket ültetünk. 

 

Szabó Balázstól érkezett kérelem, hogy a földbérleti szerződését hosszabbítsuk meg, ez az a 

föld, amit az Önkormányzattól bérel, de akkor ezt majd ki kell függesztenünk. 

 

Már most jelzem, hogy a falunap június első szombatján kerül megrendezésre, várom az 

ezzel kapcsolatos javaslatokat, ötleteket, a Kisfaludy Színház művészeit szerintem idén is 

hívjuk meg.  

 

Tavaly szavazta meg a T. Testületet a térfigyelő kamerák beszerzését, várhatóan 1 hónap 

múlva jönnek felszerelni az új kamerákat. 

 

Továbbá tájékoztatom a Testületet, hogy az Euro-velo bicikliút felújításra kerül. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Egy bejelentést kívánok tenni a T. Képviselő-testület felé, 

lemondtam köztisztviselői jogviszonyomról, április végétől nem töltöm be az aljegyzői 

pozíciót. A faluban terjengenek bizonyos híresztelések, mely szerint a hivatal, és többek 

között én vagyok a gátja bizonyos fejlesztéséknek, pályázatoknak. Én ezt a legteljesebb 

mértékben cáfolom, az én feladatom a törvényesség biztosítása, aminek én minden 

körülmények között igyekeztem érvényt szerezni. Minden tiszteletem a munkatársaimé, akik 

ilyen körülmények ellenére is példásan végzik a munkájukat nap mint nap. Mindenkinek, aki 

bejött a hivatalba, mindenben segítettünk, akkor is, ha ez nem a mi hatáskörünkbe tartozott, 

ezért pedig úgy gondolom, megérdemeljük a tiszteletet és a megbecsülést a falu részéről. 

 

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

ülést 18 óra 30 perckor berekesztette. 

 

Kmf. 

 

 

 Kettinger János       Kató Mária  

   polgármester                            jegyző   


