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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 10/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. június 17-én 

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

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

 Jelen vannak:  Kettinger János  polgármester 

   Gorgosilits Márta alpolgármester 

Kiss Sándorné  képviselő 

Nagy Kornél   képviselő                

Dombóvári Rita  képviselő 

Makkos Dóra   képviselő  (6 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 6 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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Javasolt napirendi pontok: 

1. Útfelújítás – közbeszerzési eljárás (Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználása) 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

2. KEOP -2014-4.10.0/N pályázathoz kapcsolódóan – megbízási szerződés pályázati 

dokumentáció elkészítésére 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

3. Pannon Víz Zrt. megbízása vagyonértékelés elvégzésére  

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

4. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5. Kérdések, Interpellációk 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

58/2014. (VI.17.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.06.17. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Útfelújítás – közbeszerzési eljárás (Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználása) 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

2. KEOP -2014-4.10.0/N pályázathoz kapcsolódóan – megbízási szerződés pályázati 

dokumentáció elkészítésére 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

3. Pannon Víz Zrt. megbízása vagyonértékelés elvégzésére  

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

4. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5. Kérdések, Interpellációk 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 
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II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Útfelújítás – közbeszerzési eljárás (Adósságkonszolidációban részt nem vett települési 

önkormányzatok fejlesztési támogatásának felhasználása) 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Győrladamér Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást 

hirdetett az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásának felhasználásával kapcsolatban, útfelújítás tárgyában. Az ajánlati felhívás 

három ajánlattevőnek került kiküldésre, melyre mind a három kivitelező ajánlatot nyújtott be. 

A három ajánlattevő: Strabag Általános Építő Kft., Vértes Aszfalt Kft, Glázer-Transz Kft.  

Az ajánlati árak: Strabag Általános Építő Kft.: 16.535.433,- Ft + ÁFA, Vértes Aszfalt: 

18.716.788,- Ft + ÁFA, Glázer-Transz Kft.:18.338.926,- Ft +ÁFA . A bíráló bizottság a 

Strabag Általános Építő Kft.-t javasolja az eljárás nyertesének választani a legalacsonyabb ár 

okán. A döntés a képviselő-testület hatásköre. 
 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást hirdetett az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásának 

felhasználásával kapcsolatban, útfelújítás tárgyában. Az ajánlati felhívás három 

ajánlattevőnek került kiküldésre, melyre mind a három kivitelező ajánlatot nyújtott be. 

A bíráló bizottság tagjainak javaslata alapján a képviselő-testület az eljárás nyertesének az 

alábbi ajánlattevőt választja: 
 

Ajánlattevő neve: 

Címe: 

Ajánlati ár nettó: 

5 % tartalék keret: 

Ajánlatár összesen: 

Strabag Általános Építő Kft. 

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. 

15 748 031,- Ft 

     787 402,- Ft 

16 535 433,- Ft + Áfa 

Indoklás: 

A legalacsonyabb ajánlati árat a STRABAG Általános Építő Kft adta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás nyertesével szerződést 

kössön, és az eredmény kihirdetéséről gondoskodjon. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

59/2014. (VI.17.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata közbeszerzési eljárást hirdetett az 

adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési 

támogatásának felhasználásával kapcsolatban, útfelújítás tárgyában. Az ajánlati 
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felhívás három ajánlattevőnek került kiküldésre, melyre mind a három kivitelező 

ajánlatot nyújtott be. 

A bíráló bizottság tagjainak javaslata alapján a képviselő-testület az eljárás 

nyertesének az alábbi ajánlattevőt választja: 
 

Ajánlattevő neve: 

Címe: 

Ajánlati ár nettó: 

5 % tartalék keret: 

Ajánlatár összesen: 

Strabag Általános Építő Kft. 

1117 Budapest, Gábor Dénes u. 2. 

15 748 031,- Ft 

     787 402,- Ft 

16 535 433,- Ft + Áfa 

Indoklás: 

A legalacsonyabb ajánlati árat a STRABAG Általános Építő Kft adta. 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az eljárás nyertesével 

szerződést kössön, és az eredmény kihirdetéséről gondoskodjon. 

Határidő:  eredményhirdetéssel kapcsolatosan: azonnal 

  szerződéskötéssel kapcsolatosan: 2014. június 30. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

2. Napirendi pont 

KEOP -2014-4.10.0/N pályázathoz kapcsolódóan – megbízási szerződés pályázati dokumentáció 

elkészítésére 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy kiírásra került egy napelem 

pályázat, melyben nincs önrész. Ehhez a KEOP-2014-4.10.0/N azonosítójú pályázat 

elkészítéséhez, és benyújtásához kér a testülettől egy felhatalmazást, hogy megbízhassa vele 

Varga Gábor egyéni vállalkozót. A vállalkozó elkészíti a pályázati dokumentációt, benyújtja 

azt, és projektmenedzsment feladatokat vállal. A megbízási szerződés szerint Megbízott 

díjmentesen végzi el a feladatot, költségtérítést sem kér. Egy esetben kell az 

Önkormányzatnak fizetnie, amennyiben Megbízó a pályázat beadását, illetve támogatott 

projekt esetén megvalósítását megelőzően visszalép a pályázattól, ekkor 75.000,- Ft összeget 

számláz ki Megbízó. 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukció 

keretében „Napelemes rendszer kiépítése Győrladaméron” című pályázatot nyújt be.  

A megvalósítási helyszín címe:  9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A.  Bóbita Óvoda és Bölcsőde,  

     9173 Győrladamér, Petőfi tér 1. Iskola, 

               9173 Győrladamér, Szent István u. 41. Önkormányzati Hivatal épülete 

A pályázatnak önrésze nincs. 
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A képviselő-testület felhatalmazza Kettinger János polgármestert az Önkormányzat nevében a 

projekttel kapcsolatban Varga Gábor egyéni vállalkozóval történő megbízási szerződés 

megkötését a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázat benyújtására. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

60/2014. (VI.17.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N pályázati konstrukció 

keretében „Napelemes rendszer kiépítése Győrladaméron” című pályázatot nyújt be.  

A megvalósítási helyszín címe:9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A. Bóbita Óvoda és Bölcsőde, 

        9173 Győrladamér, Petőfi tér 1. Iskola, 

               9173 Győrladamér, Szent István u. 41. Önkormányzati Hivatal épülete 

A pályázatnak önrésze nincs. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kettinger János polgármestert az Önkormányzat 

nevében a projekttel kapcsolatban Varga Gábor egyéni vállalkozóval történő 

megbízási szerződés megkötését a pályázati dokumentáció elkészítésére, a pályázat 

benyújtására. 

Határidő:  2014. július 15. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 
 

3. Napirendi pont 

 

Pannon Víz Zrt. megbízása vagyonértékelés elvégzésére  

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy a víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi 

CCIX. törvény 78.§ (1) bekezdése alapján a Pannon Víz Zrt.-vel 2012.07.15-én megkötött 

üzemeltetési szerződés tekintetében vagyonértékelést kell végeztetni 2015. december 31-ig. A 

törvény 12.§ (1) bekezdése alapján a vagyonértékelés elvégeztetése a víziközmű 

tulajdonosának a kötelezettsége. A Pannon Víz Zrt. felvállalná a vagyonértékelés teljes körű 

lebonyolítsát, és kéri, hogy ha a testület ezt támogatja, akkor 2014. június 30-ig döntsön erről, 

annak érdekében, hogy a teljes működési területükre ki tudják írni a közbeszerzési eljárást, 

így biztosítva a legjobb árat és az egységes stratégiai szempontokat. A vagyonértékelés 

költségét ki fogják számlázni az Önkormányzatnak.  

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 

2011. évi CCIX. törvény alapján Győrladamér község Önkormányzata tulajdonában és a 

Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelésében lévő víziközművek és a rendszer független víziközmű 

elemek vagyonértékelésének elvégeztetésére a Pannon-Víz Zrt-t megbízza. A közbeszerzési 

eljárás során kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján Győrladamér település 

Ökormányzatára jutó részt a Pannon-Víz Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján megtéríti 

az Önkormányzat.  
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

61/2014. (VI.17.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-testülete a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján Győrladamér község 

Önkormányzata tulajdonában és a Pannon-Víz Zrt. vagyonkezelésében lévő 

víziközművek és a rendszer független víziközmű elemek vagyonértékelésének 

elvégeztetésére a Pannon-Víz Zrt-t megbízza. A közbeszerzési eljárás során 

kiválasztott nyertes ajánlattevő vállalási ára alapján Győrladamér település 

Ökormányzatára jutó részt a Pannon-Víz Zrt-vel kötött megbízási szerződés alapján 

megtéríti az Önkormányzat.  

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

4. Napirendi pont 

Egyéb ügyek 

4/1. Győri Többcélú Kistérségi Társulásból kilépés 

Kettinger János polgármester javasolja a kilépést a Társulásból, ugyanis megszűntek a 

tagsággal járó gazdasági, pályázati előnyök. Azért fontos erről ma dönteni, mert így lehet 

2014. december 31-vel kilépni, hisz az ezzel kapcsolatos döntést a testületnek fél évvel 

korábban meg kell hoznia. 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. 

december 31. napjával kiválik a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból. A kiválás 

során az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 90.§ (4) bekezdése szerint kéri az őt megillető vagyon kiadását. 

A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási 

Tanácsot, illetve a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagjait, valamint felhatalmazza 

a kilépéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

62/2014. (VI.17.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. 

december 31. napjával kiválik a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból. A kiválás 

során az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. Törvény 90.§ (4) bekezdése szerint kéri az őt megillető vagyon kiadását. 
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 A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a Társulási 

Tanácsot, illetve a Győri Többcélú Kistérségi Társulás tagjait, valamint felhatalmazza 

a kilépéssel kapcsolatos dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

4/2. Közmeghallgatás időpontjának meghatározása 

Kettinger János polgármester javasolja a közmeghallgatás időpontját 2014. szeptember 05-én 

(pénteken) 18.00 órai kezdettel megtartani. Van-e javaslat, hozzászólás?  

Javaslat, hozzászólás nem volt. 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglaltakra figyelemmel – 

2014. szeptember 05-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel közmeghallgatást tart. A képviselő-

testület felkéri a polgármestert, hogy a közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon 

és a www.gyorladamer.hu portálon tegye közzé 2014. augusztus 01-jétől a közmeghallgatás 

napjáig. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

63/2014. (VI.17.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete – a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 54.§-ában foglaltakra 

figyelemmel – 2014. szeptember 05-én (pénteken) 18.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart. A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 

közmeghallgatás időpontját a helyben szokásos módon és a www.gyorladamer.hu 

portálon tegye közzé 2014. augusztus 01-jétől a közmeghallgatás napjáig. 

Határidő:  2014. szeptember 05. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 
 

4/3. Megállni tilos tábla kihelyezés 
 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az önkormányzat nagyon sok 

pénzből készítette el az útpadkát és a járdát a Táncsics Mihály utcában. Ezen a kb. 700 méter 

hosszú szakaszon nap mint nap autók állnak meg, rongálva a padkát és a járdát. 

Javasolja az útpadka teljes hosszára megállni tilos tábla kihelyezését kiegészítő táblával, mely 

az útpadkán és a járdán történő megállást tiltja. 

http://www.gyorladamer.hu/
http://www.gyorladamer.hu/


 
8 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) 

KM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint: 

„Az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti jelzések 

elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott 

kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.” 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 286 hrsz-ú 

közterületen a Táncsics utca páros oldala előtti útpadka teljes hosszára megállni tilos táblát (a 

közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 15.§ (1) a) 

bekezdés 60. ábra) helyez ki útpadkán megállni tilos kiegészítő táblával (a közúti közlekedés 

szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 15.§ (7) bekezdés 63/a. ábra) . A 

táblák beszerzésére az Önkormányzat maximum bruttó 50.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi 

költségvetése általános tartaléka terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

64/2014. (VI.17.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 286 hrsz-ú 

közterületen a Táncsics utca páros oldala előtti útpadka teljes hosszára megállni tilos 

táblát (a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 

15.§ (1) a) bekezdés 60. ábra) helyez ki útpadkán megállni tilos kiegészítő táblával (a 

közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II.5.) KPM-BM együttes rendelet 15.§ (7) 

bekezdés 63/a. ábra). A táblák beszerzésére az Önkormányzat maximum bruttó 50.000,- 

Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartaléka terhére. 

Határidő:  2014. augusztus 01. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 
 

5. Napirendi pont 

Kérdések, Interpellációk 

Kérdés nem volt. 

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

Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 9.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


