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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 7/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. április 29-én 

10.30 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér, 

Szent István u. 41.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

  

Jelen vannak:  Kettinger János  polgármester 

Kiss Sándorné  képviselő 

Nagy Kornél   képviselő                

Dombóvári Rita  képviselő 

Makkos Dóra   képviselő  (5 fő) 

 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra         aljegyző  (1 fő) 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent 

képviselőtársait, aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 5 fő jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  

Kettinger János polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, kéri, hogy azt 

a mai munka alapjául fogadja el a testület. 
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Napirendi pontok: 

1. Sportcsarnok pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozat 

2. Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2006. 

(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

A képviselő-testület az ismertetett napirendi pontokat egyhangúan elfogadta. 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Sportcsarnok pályázat benyújtásához szükséges tulajdonosi nyilatkozat 

 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/ 

Kettinger János polgármester ismerteti az előterjesztést. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

45/2014. (IV.29.) Kt.        határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 42/2014. (IV.03.) Kt. 

határozathoz kapcsolódóan vállalja, hogy nyertes pályázat esetén – a Sportcsarnok beruházás 

vonatkozásában –  biztosítja az önkormányzat tulajdonában lévő győrladaméri 119 hrsz-ú, 

/kivett megnevezésű / ingatlanon megvalósuló sportcsarnok létesítmény sportcélú 

fenntartását, üzemeltetését. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

Határidő:  folyamatos 

 

 

2. Napirendi pont 
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Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2006. 

(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására 

 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy jogszabályoknak való megfelelés érdekében 

szükséges a helyi rendelet 6.§-át hatályon kívül helyezni. 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

8/2014. (IV.30.) önkormányzati rendelete 

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

6/2006. (III.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 

 

 
3. Napirendi pont 

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 

Kettinger János polgármester ismerteti az előterjesztést. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

46/2014. (IV.29.) Kt.        határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja.  

Határidő: azonnal 
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Felelős: Kettinger János polgármester 

 

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a 

Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 11.00 órakor bezárja.  

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 

 


