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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 11/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. július 4-én 

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

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

 Jelen vannak:  Kettinger János  polgármester 

   Gorgosilits Márta alpolgármester 

Kiss Sándorné  képviselő 

Nagy Kornél   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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Javasolt napirendi pontok: 

1. Javaslat rendelet alkotásra – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

2. Javaslat Győrladamér Község Önkormányzatának vagyonáról szóló 11/2012.(IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

3. Javaslat a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 7/2014. (IV.04.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

4. Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013/2014 nevelési évben végzett szakmai 

munkájáról beszámoló 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

6. Kérdések, Interpellációk 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

65/2014. (VII.04.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.07.04. napján megtartott nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Javaslat rendelet alkotásra – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

2. Javaslat Győrladamér Község Önkormányzatának vagyonáról szóló 11/2012.(IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

3. Javaslat a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 7/2014. (IV.04.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

4. Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013/2014 nevelési évben végzett szakmai 

munkájáról beszámoló 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

6. Kérdések, Interpellációk 
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A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Javaslat rendelet alkotásra – a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek 

elmulasztásának jogkövetkezményeiről 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a rendelet-tervezet képviselői kezdeményezésre 

készült. 
 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

10/2014. (VII.7.) önkormányzati rendelete 

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának 

jogkövetkezményeiről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

 

2. Napirendi pont 

Javaslat Győrladamér Község Önkormányzatának vagyonáról szóló 11/2012.(IX.26.) 

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a rendelet-tervezet a Kormányhivatal jelzése alapján 

készült, melyben felhívták a jegyzők figyelmét, hogy rendeletalkotási kötelezettsége van az 

önkormányzatnak a tárgykörben az alábbiak alapján: 

A 2011. évi CLXXXIX. Törvény (Mötv.) 143.§ (4) bekezdés i) pontja szerint felhatalmazást 

kap az önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben határozza meg azon 

vagyonelemeket, amelyekre a helyi önkormányzat vagyonkezelői jogot létesíthet, továbbá a 

vagyonkezelői jog megszerzésének, gyakorlásának, valamint a vagyonkezelés ellenőrzésének 

szabályait.  

A Kúria Önkormányzati Tanácsa Köf.5.042/2013/5. számú határozatában az Mötv. 143.§ (4) 

bekezdés i) pontja szerinti felhatalmazást olyan kötelező felhatalmazásként értékelte, mely 

alapján a helyi önkormányzatoknak e tárgykörben rendeletet kell alkotniuk. 
 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 
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Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

11/2014. (VII.7.) önkormányzati rendelete 

Győrladamér Község Önkormányzatának vagyonáról szóló 11/2012. (IX. 26.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 

 

3. Napirendi pont 

Javaslat a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendelet 

hatályon kívül helyezésére 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a 7/2014. (IV.04.) önkormányzati rendeletet, mely a 

helyi építési szabályzatot módosítja, hatályon kívül kell helyezni, hisz megalkotására úgy 

került sor, hogy az önkormányzat nem folytatta le az eljárást. Ha a képviselő-testület nem 

helyezi hatályon kívül a rendeletet, a Kormányhivatal kötelezni fogja a testületet erre. 
 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

12/2014. (VII.7.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzat módosításáról szóló 7/2014. (IV.04.) rendelet hatályon kívül 

helyezéséről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/ 

 

 

 

4. Napirendi pont 

Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde szakmai munkájáról beszámoló 

 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy Vargáné Madarász Valéria az intézmény 

vezetője egyéb elfoglaltsága miatt személyesen nem tud jelen lenni. Minden képviselő 

megkapta írásban a beszámolót a 2013/2014 nevelési évről. Kéri a beszámoló elfogadását. 
 

/A beszámoló a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/ 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Bóbita Óvoda és 

Bölcsőde 2013/2014 nevelési évről szóló szakmai beszámolóját elfogadja.  
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

66/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 

Bóbita Óvoda és Bölcsőde 2013/2014 nevelési évről szóló szakmai beszámolóját 

elfogadja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester, Vargáné Madarász Valéria intézményvezető 

 
 
 

5. Napirendi pont 

Egyéb ügyek 

5/1. Számítógép vásárlás 

Kettinger János polgármester javasolja az Önkormányzat részére 2 db asztali számítógép 

beszerzését, ugyanis az informatikus leírta, hogy a Hivatal gépei elavultak. Most a 

legsürgősebb az igazgatási előadó és a pénzügyes gépének cseréje lenne. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat részére két darab asztali számítógépet (a szükséges szoftverekkel: 

Windows7, MS Office) vásároljon maximum 420.000,- Ft (210.000,- Ft/db) értékben, melynek 

fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

67/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Önkormányzat részére két darab asztali számítógépet (a 

szükséges szoftverekkel: Windows7, MS Office) vásároljon maximum 420.000,- Ft 

(210.000,- Ft/db) értékben, melynek fedezetét az általános tartalék terhére 

biztosítja. 

Határidő:  2014. augusztus 31.  

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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5/2. Szigetköz Felső-Duna Mente Térségi Fejlesztési Tanács tagdíj 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat évek óta fizeti a Fejlesztési 

Tanácsnak a tagdíjat. Javasolja, hogy idén is fizessék ki, az összege lakosságszám alapján van 

meghatározva, 15 Ft/lakos. Összesen tehát 1700 lakossal számolva 25.500,- Ft kiadást jelent 

az Önkormányzat számára. 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 „Szigetköz-Felső Duna mente” 

Térségi Fejlesztési Tanács részére 25.500,- Ft összeget átutal tagdíjként. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

68/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a „Szigetköz-Felső Duna 

mente” Térségi Fejlesztési Tanács részére 25.500,- Ft összeget átutal tagdíjként. 

Határidő:  2014. augusztus 31. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 
 

5/3. Óvoda, Iskola festése 
 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy szükségessé vált mind az 

Óvoda, mind az Iskola festése. Kért be 3 ajánlatot mindkét intézmény festésére, a 

legkedvezőbbet az Óvodára Mike Károly egyéni vállalkozó adta, munkadíja: bruttó 145.000,- 

Ft, az anyagdíj: bruttó 50.000,- Ft. Az Iskolára a legkedvezőbb ajánlatot Molnár Mihályné 

egyéni vállalkozó adta, ez munka és anyagdíjjal együtt az bruttó 376.415,- Ft.  

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Általános Iskola 

és a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde tisztasági festését engedélyezi. A 2014. évi 

elfogadott költségvetésbe karbantartásra betervezett összegből az Általános Iskola festésére 

bruttó 195.000,- Ft-ot, a Bóbita Óvoda és Bölcsőde festésére bruttó 376.415,- Ft-ot biztosít. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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69/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Általános 

Iskola és a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde tisztasági festését engedélyezi. A 

2014. évi elfogadott költségvetésbe karbantartásra betervezett összegből az Általános 

Iskola festésére bruttó 195.000,- Ft-ot, a Bóbita Óvoda és Bölcsőde festésére bruttó 

376.415,- Ft-ot biztosít. 

 

Határidő:  2014. augusztus 15. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

5/4. Iskolai Könyvtár – térelválasztás 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy az Általános Iskolában működő könyvtárat a 

tanteremtől, amelyben van, le kellene választani. Ennek jóváhagyását kéri a testülettől. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri Általános 

Iskolában működő könyvtár térelválasztási munkálataira maximum 300.000,- Ft-ot biztosít a 

2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

70/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 

Általános Iskolában működő könyvtár térelválasztási munkálataira maximum 

300.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  2014. augusztus 31. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

5/5. Játszótér köré kerítés építése 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy már évek óta tervezi a testület a 194 hrsz-ú 

játszótér körbekerítését, mert az balesetveszélyes, a játszótérről könnyen a forgalmas Szent 

István útra futhatnak a gyerekek. Börzsei Gyulától kért árajánlatot, mely szerint 900.000,- Ft 

lenne ennek a költsége. Kéri a testület jóváhagyását. 

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



 
8 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 194 hrsz-ú 

játszótér körbekerítését határozza el. A kerítés anyag- és munkadíjára 900.000,- Ft-ot biztosít a 

2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

71/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 

194 hrsz-ú játszótér körbekerítését határozza el. A kerítés anyag- és munkadíjára 

900.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  2014. augusztus 31. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

5/6. KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek kialakítása” pályázat – megbízási 

szerződés 
 

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 a 

PH NAVITAS Mérnöki Iroda Kft-t. A megbízó elkészíti a pályázatot 165.100,- Ft megbízási 

díjért, majd támogató döntést követően elvégzi a pályázat záró auditját, melynek díja 

127.000,- Ft. Támogató döntés hiányában a záró audit költségeit nem kell megfizetni. 

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

Győrladamér Község Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus rendszerek 

kialakítása” című pályázatot nyújt be.  

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

        9173 Győrladamér, Petőfi tér 1.  Általános Iskola, 

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

A pályázatnak önrésze nincs. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kettinger János polgármestert, hogy az Önkormányzat 

nevében a projekttel kapcsolatban a PH Navitas Mérnöki Iroda Kft-vel megbízási szerződést 

kössön, melyben vállalja az alábbi összegek kifizetését: a pályázat elkészítéséért bruttó 

165.100,- Ft, támogató döntés esetén a fejlesztés utáni záró hitelesítés és felülvizsgálatért 

bruttó 127.000,- Ft. A pályázathoz kapcsolódó költségek biztosítása a 2014. évi költségvetés 

általános tartalékának terhére történik. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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72/2014. (VII.04.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata a KEOP-2014-4.10.0/N „Fotovoltaikus 

rendszerek kialakítása” című pályázatot nyújt be.  

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

               9173 Győrladamér, Petőfi tér 1.  Általános Iskola, 

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

A pályázatnak önrésze nincs. 

A képviselő-testület felhatalmazza Kettinger János polgármestert, hogy az 

Önkormányzat nevében a projekttel kapcsolatban a PH Navitas Mérnöki Iroda Kft-vel 

megbízási szerződést kössön, melyben vállalja az alábbi összegek kifizetését: a 

pályázat elkészítéséért bruttó 165.100,- Ft, támogató döntés esetén a fejlesztés utáni 

záró hitelesítés és felülvizsgálatért bruttó 127.000,- Ft. A pályázathoz kapcsolódó 

költségek biztosítása a 2014. évi költségvetés általános tartalékának terhére történik. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

6. 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 18.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


