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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 13/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05-

én 17.15 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. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi 

fordulójához való csatlakozásról 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

2. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

3. Kérdések, Interpellációk 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

84/2014. (IX.05.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.09.05. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi 

fordulójához való csatlakozásról 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

2. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

3. Kérdések, Interpellációk 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Döntés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi 

fordulójához való csatlakozásról 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Győrladamér Község Önkormányzata évek óta csatlakozik a 

Bursa pályázathoz, és ezen keresztül rendszeres anyagi segítséget nyújt a felsőoktatási 

intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára. A Támogatáskezelő közzétette az 

ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi fordulójával kapcsolatos tájékoztatót. 
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A képviselő-testületnek annak érdekében, hogy az Önkormányzat közzé tudja tenni a Bursa 

Hungarica pályázati kiírásokat, valamint a polgármester alá tudja írni a szükséges csatlakozási 

nyilatkozatot, döntenie kell a tekintetben, hogy csatlakozni kíván-e a pályázat 2014/2015. évi 

fordulójához. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzata csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi fordulójához, valamint a csatlakozási 

nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy az EPER-Bursa rendszerben a beérkezett 

pályázatokat befogadja és elbírálja, és a pályázatokról hozott döntését rögzíti e rendszerben, 

továbbá felhatalmazza Győrladamér község Polgármesterét a csatlakozásról szóló nyilatkozat 

aláírására. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

85/2014. (IX.05.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata csatlakozni kíván a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014/2015. évi fordulójához, valamint 

a csatlakozási nyilatkozattal kötelezettséget vállal arra, hogy az EPER-Bursa 

rendszerben a beérkezett pályázatokat befogadja és elbírálja, és a pályázatokról hozott 

döntését rögzíti e rendszerben, továbbá felhatalmazza Győrladamér község 

Polgármesterét a csatlakozásról szóló nyilatkozat aláírására. 

Határidő:  2014. október 01. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 
 
 

2. Napirendi pont 

Egyéb ügyek 

2/1. Szavazófülke rendelés 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a választópolgárok száma indokolta, hogy az eddig 1 

szavazókör helyett 2 szavazókör kerüljön kialakításra Győrladamér községben, és ezért 2 új 

szavazófülke vásárlása vált szükségessé. Jogszabály írja elő, hogy minimum 2 

szavazófülkének kell lennie a szavazókörben, és sajnos erre állami támogatás nincs. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 db szavazófülke 

megvásárlását engedélyezi, összesen maximum bruttó 63.500,- Ft értékben a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére.  
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

86/2014. (IX.05.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2 db szavazófülke 

megvásárlását engedélyezi, összesen maximum bruttó 63.500,- Ft értékben a 

2014. évi költségvetése általános tartalék terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kelemen Dóra aljegyző 

 

 

2/2. Sportcsarnok alapkőletétel 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Sportcsarnok beruházás 

alapkőletételi ünnepségére 2014. szeptember 09-én kerül sor. Kéri a testülettől, hogy az 

alapkőletételi ünnepség költségeit az Önkormányzat viselje. Ez jelent 1 db ún. kapszula 

vásárlást, továbbá várhatóan 30 fő állófogadásának költségeit. Erre kér egy keretösszeget 

megszavazni.  

Javaslat, hozzászólás nem volt. 

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

Győrladamér Község Önkormányzata a Sportcsarnok beruházás alapkőletételi 

ünnepségének költségeit vállalja. Erre a célra (kapszulavásárlás, reprezentáció) 

maximum bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék 

terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

87/2014. (IX.05.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata a Sportcsarnok beruházás alapkőletételi 

ünnepségének költségeit vállalja. Erre a célra (kapszulavásárlás, reprezentáció) 

maximum bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános 

tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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2/3. Idősek napja 
 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az Önkormányzat minden 

évben október hónapban köszöntötte a 65 éven felüli győrladaméri lakosokat. Idén is szeretné, 

ha ez a hagyomány folytatódna. Javasolja, hogy a vendéglátás költségeit és 5.000,- Ft/fő 

vásárlási utalványt biztosítsanak erre a célra. 

Kiss Sándorné képviselő: Az idősek napi ünnepség időpontjának 2014. október 03. pénteket 

javasolja. 

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

Győrladamér Község Önkormányzata a 2014. október 03-án megtartandó idősek napi 

ünnepség kiadásaira (vendéglátás és 5.000,- Ft/fő vásárlási utalvány biztosítása a 65 

éven felüli győrladaméri lakosoknak) maximum bruttó 2.000.000,- Ft-ot biztosít a 2014. 

évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

88/2014. (IX.05.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata a 2014. október 03-án megtartandó idősek napi 

ünnepség kiadásaira (vendéglátás és 5.000,- Ft/fő vásárlási utalvány biztosítása a 65 

éven felüli győrladméri lakosoknak) maximum bruttó 2.000.000,- Ft-ot biztosít a 2014. 

évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

2/4. Választási gyűlés 

 

Kelemen Dóra aljegyző ismerteti a képviselőkkel Tatai Ernő Zoltánné beadványát, melyben 

kampány céljára helyszín biztosítását kéri. 

Kelemen Dóra aljegyző ismerteti a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 

145.§ (2) bekezdését, mely szerint: „A választási kampány céljára az állami és önkormányzati 

költségvetési szervek a jelöltek, jelölő szervezetek számára azonos feltételekkel bocsáthatnak 

rendelkezésre helyiséget és egyéb szükséges berendezést. Állami vagy önkormányzati hatóság 

elhelyezésére szolgáló épületben választási kampánytevékenységet folytatni, választási gyűlést 

tartani tilos, kivéve az ötszáznál kevesebb lakosú településen, feltéve, hogy más közösségi célú 

épület nem áll rendelkezésre.” 

 

Gorgosilits Márta alpolgármester: Javasolja az Óvoda épületét, az óvodai nyitvatartást követő 

időben, 1 kijelölt héten át. 
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Kiss Sándorné képviselő: Javasolja a 2014. szeptember 22. – 2014. szeptember 26-i héten 

biztosítani kampány céljára az óvoda épületét 17.30 és 20.00 óra közötti időben. 

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

Győrladamér Község Önkormányzata a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

épületében (9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A.) – minden jelölt számára azonos 

feltételekkel - helyet biztosít választási kampány céljára 2014. szeptember 22. – 2014. 

szeptember 26. között minden nap 17.30-20.00 óra között. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

89/2014. (IX.05.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzata a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde 

épületében (9173 Győrladamér, Petőfi tér 1/A.) – minden jelölt számára azonos 

feltételekkel - helyet biztosít választási kampány céljára 2014. szeptember 22. – 

2014. szeptember 26. között minden nap 17.30-20.00 óra között. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

2/5. Laptop vásárlás 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az aljegyző laptopja teljesen 

tönkrement, szinte használhatatlan, van olyan nap, hogy tizenötször leáll. 10 éves laptop, az 

informatikus szerint nem javítható, elavult. Javasolja egy új notebook vásárlását. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy az Önkormányzat részére egy darab notebookot (a szükséges szoftverekkel: Windows7, MS 

Office) vásároljon maximum bruttó 280.000,- Ft értékben, melynek fedezetét a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére biztosítja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

90/2014. (IX.05.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy az Önkormányzat részére egy darab notebookot (a szükséges 

szoftverekkel: Windows7, MS Office) vásároljon maximum bruttó 280.000,- Ft 

értékben, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére 

biztosítja. 
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
 

 

 

 

 

 

3. 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 17.45 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


