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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 17/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 28-án 

8.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér, Szent 

István u. 41.) megtartott rendes, nyilvános üléséről. 

 Jelen vannak:  Kettinger János   polgármester 

   Kiss Sándorné   alpolgármester 

Gorgosilits Márta   képviselő 

Vargáné Molnár Márta  képviselő                

Őrfi Mária   képviselő 

Ponty István   képviselő 

   Szabó István Balázs  képviselő  (7 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 7 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, azzal, hogy a zárt ülés napirendi pontját kiegészíti 

önkormányzati segély kérelmek elbírálásával, amely kérelmeket a tegnapi nap folyamán adtak 

be, így a meghívóban ezért nem szerepel ez a napirend. 
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Javasolt napirendi pontok: 

1. Szervezeti- és Működés Szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

3. A helyi önkormányzati tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

4. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

5. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

6. A házi segítségnyújtásra vonatkozó új szakmai program elfogadása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

7. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

8. A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működése, jövője 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

9. Fogászati ügyeleti ellátás  

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

10. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

11. Kérdések, interpellációk 

 

Zárt ülés: 
 

1.) Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra benyújtott pályázatok elbírálása 
2.) Önkormányzati segély kérelem 
 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

113/2014. (XI.28.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.11.28. napján megtartott 

rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 
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1. Szervezeti- és Működés Szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

2. Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

3. A helyi önkormányzati tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

4. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

5. Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

6. A házi segítségnyújtásra vonatkozó új szakmai program elfogadása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

7. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

8. A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működése, jövője 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

9. Fogászati ügyeleti ellátás  

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

10. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

11. Kérdések, interpellációk 

 

Zárt ülés: 
 

1.) Bursa Hungarica Ösztöndíjprogramra benyújtott pályázatok elbírálása 
2.) Önkormányzati segély kérelem 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

 

 

 

 



 
4 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Szervezeti- és Működés Szabályzat felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy Kató Mária jegyző asszonnyal áttekintette a hatályos 

Szervezeti és Működési Szabályzatot, amit az alakuló ülésen, illetve legkésőbb az azt követő 

ülésen felül kell vizsgálni. A rendelet tervezet csak a jogszabály előírása miatt még 

kötelezően belefoglalandó rendelkezéseket tartalmazza. Ponty István képviselő úr írásban 

csatolta 4 oldalas SZMSZ-t érintő módosító javaslatait, melyekről a testület akár pontonként 

szavazza meg, hogy szükségesnek tartja-e a módosítást. 

Ponty István képviselő javasolja az SZMSZ 1.§-át egy új 7. ponttal kiegészíteni, azzal, hogy 

„hivatalos honlapja: www.gyorladamer.hu” 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

114/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ponty István 

képviselő módosító indítványát elfogadja, mely szerint az SZMSZ 1.§-a 

egészüljön ki az alábbi 7. ponttal: „hivatalos honlapja: www.gyorladamer.hu” 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

 

Ponty István képviselő: a II. pontban tett javaslatomat visszavonom. 

Ponty István képviselő: a III. pontban tett javaslataimat (az összeset) visszavonom. 

Ponty István képviselő: a IV., V. és VI. pontban tett javaslataimat visszavonom. 

Ponty István képviselő javasolja az SZMSZ 11.§ (1) bekezdésének módosítását az alábbiakra: 

„A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az Önkormányzat honlapján és az 

Önkormányzat hirdetőtábláján kell közzétenni.” 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

http://www.gyorladamer.hu/
http://www.gyorladamer.hu/
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115/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ponty István képviselő 

módosító indítványát elfogadja, mely szerint az SZMSZ 11.§ (1) bekezdése az alábbiakra 

változzon: „A társadalmi egyeztetésre bocsátott tervezetet az Önkormányzat honlapján és az 

Önkormányzat hirdetőtábláján kell közzétenni.” 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

 

Ponty István képviselő: a VIII. pontban tett javaslatomat visszavonom. 

Ponty István képviselő javasolja az SZMSZ 23.§ (2) bekezdésének módosítását az alábbiakra: 

„A közmeghallgatás meghívóját legalább annak időpontja előtt 15 nappal kell az 

Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszteni és a honlapon megjelentetni.” 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

116/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ponty István képviselő 

módosító indítványát elfogadja, mely szerint az SZMSZ 23.§ (2) bekezdése az alábbiakra 

változzon: „A közmeghallgatás meghívóját legalább annak időpontja előtt 15 nappal kell az 

Önkormányzat hirdetőtábláján kifüggeszteni és a honlapon megjelentetni” 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

 

Ponty István képviselő: a X. pontban tett javaslatomat visszavonom. 

Ponty István képviselő javasolja az SZMSZ 16.§ (1) bekezdésének módosítását az alábbiakra: 

„A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalása után – rendkívüli ülés kivételével -  

a) a polgármester írásban beszámol az előző ülés óta tett fontosabb 

intézkedésekről, valamint az olyan eseményekről, amelyek a képviselő-testület 

feladat- és hatáskörét érintik; 

b) dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, 

valamint az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról; 

            c) dönt a képviselői interpellációra adott írásbeli válasz elfogadásáról.” 
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Kettinger János polgármester kéri, hogy az a) pontban az írásban szót mellőzze a testület. 

Beszámol természetesen – eddig is tette – de szóbeli tájékoztatást szeretne adni. 

Ponty István képviselő: rendben az a) pontból az írásbeli szót húzzuk ki. 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

117/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ponty István képviselő 

módosító indítványát elfogadja, mely szerint az SZMSZ 16.§ (1) bekezdése az alábbiakra 

változzon: „A képviselő-testület a napirendi pontok tárgyalása után – rendkívüli ülés kivételével -  
a) a polgármester beszámol az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, 

valamint az olyan eseményekről, amelyek a képviselő-testület feladat- és 

hatáskörét érintik; 

b) dönt a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolók, valamint 

az átruházott hatáskörben hozott intézkedések elfogadásáról; 

            c) dönt a képviselői interpellációra adott írásbeli válasz elfogadásáról.” 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

 

Ponty István képviselő: a XII. pontban tett javaslatomat visszavonom. 

Ponty István képviselő: a XIII. pontban tett javaslatomat visszavonom. 

Ponty István képviselő javasolja az SZMSZ 25.§ (2) bekezdésének módosítását az alábbiakra:  

„A polgármester a mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban és az e rendeletben 

meghatározott hatáskörein túlmenően: 

a) dönt a költségvetési tartalék, alkalmanként maximum bruttó 200.000 Ft-

ig, összességében a költségvetési tartalék 10%-ig történő 

felhasználásáról, melyről a képviselő-testületnek utólagos beszámolási 

kötelezettséggel tartozik, 

b) irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét, 

c) fogadja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak képviselőit, 

d) nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek, 

e) meghatározott munkáltatói jogok tekintetében egyetértési jogot 

gyakorol.” 
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Kettinger János polgármester kéri, hogy az a) pont alábbiak szerinti módosítását: dönt a 

költségvetési tartalék, alkalmanként maximum bruttó 200.000 Ft-ig, összességében a költségvetési 

főösszeg 1%-ig történő felhasználásáról, melyről a képviselő-testületnek utólagos beszámolási 
kötelezettséggel tartozik.  

Ponty István képviselő: rendben az a) pontban a költségvetési tartalék 10%-ig helyett a 

költségvetési főösszeg 1%-ig szövegezés legyen. 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a javaslatot elfogadja, kézfelemeléssel jelezze. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

118/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ponty István képviselő 

módosító indítványát elfogadja, mely szerint az SZMSZ 25.§ (2) bekezdése az alábbiakra 

változzon: „A polgármester a mindenkor hatályos törvényekben, jogszabályokban és az e 

rendeletben meghatározott hatáskörein túlmenően: 

a) dönt a költségvetési tartalék, alkalmanként maximum bruttó 200.000 Ft-

ig, összességében a költségvetési főösszeg 1%-ig történő 

felhasználásáról, melyről a képviselő-testületnek utólagos beszámolási 

kötelezettséggel tartozik, 

b) irányítja az önkormányzat nemzetközi tevékenységét, 

c) fogadja az önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak képviselőit, 

d) nyilatkozatot ad a hírközlő szerveknek, 

e) meghatározott munkáltatói jogok tekintetében egyetértési jogot 

gyakorol.” 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki az előző pontokkal kiegészített rendelet-tervezetet 

elfogadja, kézfeltartással jelezze. 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/ 
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Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

18/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2013.(XI.29.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

 

9 óra 20 perckor Őrfi Mária képviselő távozik a teremből. 

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő 

 

2. Napirendi pont 

Hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Van-e ezzel 

kapcsolatban kérdés. 

Ponty István képviselő: Ad-e komposztálásra lehetőséget a rendelet úgy, hogy az kiváltsa a 

bio gyűjtőedényzetet? 

Kettinger János polgármester: Nem. 

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy kiegészítés nem volt.  

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

19/2014. (X.01.) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 
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3. Napirendi pont 

A helyi önkormányzati tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy az előző testületi ülésen született egy olyan határozat, 

hogy a képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő testületi ülésre terjesszen be 

előterjesztést a képviselők tiszteletdíjára vonatkozóan, úgy hogy annak havi összege bruttó 

20.000,- Ft legyen, és ha a jogszabály megengedi, ennek megfelelő összegű képviselői 

keretről, úgy hogy a képviselő választhasson, hogy felveszi a juttatást, vagy képviselői 

keretként felajánlhassa. Kató Mária jegyző asszony egyeztetett a Kormányhivatallal, és azt a 

szóbeli tájékoztatást kapta, hogy keretet rendeletben nem lehet megállapítani. Vagy rendelet 

van a tiszteletdíjról, vagy nincs rendelet, hoz a testület egy határozatot, hogy a képviselő 

minden évben x Ft helyi közcélra felajánlható kerettel rendelkezhet.  

A rendelet-tervezetben havi bruttó 20.000,- Ft képviselői tiszteletdíj van megállapítva. 

Ponty István képviselő: Mindenkinek egy álláspontra kellene jutni, mivel egységesnek kell 

lennie. Nincs itt egy képviselő társuk, így megint nem tudjuk, ki mit szeretne. 

Kelemen Dóra aljegyző: A javaslata az, mivel a rendelet (vagy határozat) úgyis 2015. január 

01-jétől lépne hatályba, a következő ülésre beterjeszt egy rendelet-tervezetet, és egy határozati 

javaslatot, és akkor szavazzon róla a testület, hogy tiszteletdíjat kíván rendelettel 

megállapítani, vagy képviselői keretet határozattal. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

119/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete az önkormányzati 

képviselők tiszteletdíjáról benyújtott rendelet-tervezetről a döntést a következő 

testületi ülésre halasztja. 

Határidő:  2014. december 11. 

Felelős:  Kató Mária jegyző 
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4. Napirendi pont 

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló rendelet 

megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző: A rendeletre azért van szükség, hogy egységes szabályozással a 

szervezetek támogatási kérelmet nyújthassanak be az Önkormányzathoz, és a benyújtás és az 

elszámolás a magasabb szintű jogszabályokkal összhangban történjen. 

Ponty István képviselő: A költségvetési rendeletben lesz megállapítva egy keretösszeg, és arra 

pályázhatnak? 

Kelemen Dóra aljegyző: Nem. Megfordul a dolog. Minden év december 31-ig benyújthatják a 

következő évre vonatkozó támogatási kérelmüket a civil szervezetek, a testület január 31-ig 

dönt, hogy mely szervezetnek milyen összegű támogatást tud adott évre megítélni, és ezt be is 

tervezi az adott évi költségvetési rendeletébe. 

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy kiegészítés nem volt.  

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

20/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/ 

 

 

5. Napirendi pont 

Helyi adórendeletek felülvizsgálata 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Az alábbi 

eldöntendő kérdések vannak benne: vezessen-e be új adót az Önkormányzat 2015-től 

(települési adó), emeljen-e valamelyik bevezetett helyi adó mértékén, hozzon-e olyan 

rendeletet a testület, hogy aki 2014. december hónapban befizeti a helyi adó tartozását, annak 

eltörlésre kerül a pótléktartozása. 

Adó emelésre, új adó bevezetésére legkésőbb 2014. december 01-jén kihirdetett rendelettel 

van lehetősége az Önkormányzatnak. Adót mérsékelni év közben is lehet. 

Az iparűzési adó rendelet módosítására készült rendelet-tervezet. 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

120/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

2015. évben települési adót nem vezet be. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

 

Kettinger János polgármester: A BOS társasági adójából rengeteg pénzzel - több mint 200 

millió forinttal - támogatja a Sportcsarnok építést. Ezért kér a testülettől olyat, hogy fontolják 

meg, hogy 2015. évben tárgyaljuk újra az iparűzési adó mértékének csökkentését a jelenlegi 

1,7%-ról 1,4%-ra. Meg egy olyan kérdése lenne a képviselők felé, hogy mi a véleményük 

arról, hogy a Sportcsarnok elnevezésében megjelenne a BOS elnevezés. 

Ponty István képviselő: Kié lesz a létesítmény tulajdonképpen? 

Kettinger János polgármester: A Sportegyesületé jelenleg, ő pályázhatott. De lesz egy 

kölcsönadási szerződés, amely alapján az Önkormányzaté lesz. 

Ponty István képviselő: én úgy tudom, hogy 15 évig az MLSZ tulajdona. 

Kettinger János polgármester: Így nem valós. 5 évig bármikor használhatja, elsőbbséget élvez 

az MLSZ. 

Ponty István képviselő: A tervező és a kivitelező kiválasztása hogy történt? 

Kettinger János polgármester: közbeszerzési eljárással. 

Ponty István képviselő: A kiválasztásnál az ár döntött vagy egyéb szempont? 

Kettinger János polgármester: Az ár döntött, az volt a fő szempont. 

Ponty István képviselő: megvalósíthatósági tanulmány készült? 

Kettinger János polgármester: Természetesen. 

Ponty István képviselő: milyen éves fenntartási költsége lesz várhatóan? 

Kettinger János polgármester: 10 millió forint körül. 
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Kettinger János polgármester megállapítja, hogy a rendelet-tervezethez kapcsolódó 

kiegészítés nem volt.  

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

21/2014. (XII.01.) önkormányzati rendelete 

a helyi iparűzési adóról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/ 

 

 

6. Napirendi pont 

A házi segítségnyújtásra vonatkozó új szakmai program elfogadása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy ellenőrzést kapott a Hivatal, melyben több 

hiányosságot állapított meg a Szociális- és Gyámhivatal. Az egyik a szakmai program 

átdolgozása a jogszabályban előírt kötelező tartalmi elemek alapján. Erre egyébként már 

2012-ben is kötelezte az Önkormányzatot a Hivatal, de ennek nem tett eleget. A beterjesztett 

szakmai program a hatályos jogszabályok alapján készült. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

121/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a házi segítségnyújtás 

szakmai programját a melléklet szerinti tartalommal, 2015.01.01-jei hatályba lépési 

dátummal elfogadja, egyben a 19/2010.(IV.8.) Képviselő-testületi határozattal 

elfogadott korábbi szakmai programot 2014.12.31-i dátummal hatályon kívül helyezi. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

/A házi segítségnyújtás szakmai programja a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/ 
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7. Napirendi pont 

Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző: A 2015. évi belső ellenőrzési terv képviselő-testületi jóváhagyásának 

határideje a tárgyévet megelőző év december 31-e. A Többcélú Kistérségi Társulások 

megszűnésével a társulásos formában történő feladatellátásról visszatértünk az önkormányzati 

feladatellátáshoz. Már évek óta a Megoldás 2006 Kft. képviselője Unger Ferenc látja el ezt a 

feladatot. Megküldte a belső ellenőrzési tervre vonatkozó javaslatát. Az ellenőrzés témája: A 

bevételek alakulása, a bevételek növelésére tett intézkedések. 150.000,- Ft + ÁFA megbízási 

díj ellenében vállalja a cég a pénzügyi ellenőrzést. A jegyző köteles gondoskodni belső 

ellenőrzés működtetéséről. Kéri az előterjesztett, 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési 

tervet fogadja el a testület. 

Ponty István: Meg kellene kérdezni másik belső ellenőrzéssel foglalkozó céget vagy 

vállalkozót, hogy mennyiért vállalná.  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

122/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az 

Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervét. A témával kapcsolatos döntést a 

következő testületi ülésre halasztja. 

 

Határidő:  következő képviselő-testületi ülés időpontja 

Felelős:  Kató Mária jegyző 

 

 

8. Napirendi pont 

A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működése, jövője 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Győrújfalu község Önkormányzata hozott egy olyan döntést, 

hogy 2015. január 01-jétől nem kíván a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban 

településként részt venni, onnét ki akar válni. Győrladamér szeretne önálló lenni, de erre csak 

szóbeli ígéretet kapott. Nem szeretne úgy járni, hogy Győrladamért „odacsapják” valahová. 

Azt javasolja a testületnek, hogy amíg nem kap a Kormányhivataltól tájékoztatást az 

önállóságra vonatkozóan, addig ne hozzanak döntést. Dönteni a Közös Hivatallal 

kapcsolatban 2014. december 11-ig lehet. 

 



 
14 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működésével, jövőjével kapcsolatos 

döntést – információ hiányában – nem hoz, azt a következő testületi ülésre halasztja. 

Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a következő képviselő-testületi ülést 

legkésőbb 2014. december 11-ig hívja össze. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

123/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működésével, jövőjével 

kapcsolatban döntést – információ hiányában – nem hoz, azt a következő 

testületi ülésre halasztja. Felkéri a képviselő-testület a polgármestert, hogy a 

következő képviselő-testületi ülést legkésőbb 2014. december 11-ig hívja össze. 

 

Határidő:  2014. december 11. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

9. Napirendi pont 

Fogászati ügyeleti ellátás  

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a határozati 

javaslat elfogadását. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

124/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

1. Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény Győr, Kálóczy tér 9-11. által végzett 

fogászati ügyeleti ellátást a továbbiakban is igénybe kívánja venni 3 éves határozott 

időszakra: 2015. január 01. napjától 2017. december 31. napjáig. 

2. Felkéri a jegyzőt, hogy szolgáltatói igény esetén működjön együtt a szolgáltatóval a 

szerződés szövegezése és előkészítése során. 

3. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a tárgyi szerződést aláírja, a fogászati ügyeleti 

ellátás győrladaméri lakosok részére történő biztosítása érdekében a szükséges 

jognyilatkozatokat megtegye, okiratokat aláírja. 
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Határidő: azonnal 

Felelős:  Kató Mária jegyző    2.pont 

  Kettinger János polgármester  3. pont 
 

 

10. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

10/1. Iskolai körzethatárok 

Kettinger János polgármester: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási 

Főosztálya keresett meg, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ 

(8), illetve (10) bekezdése szerint a kormányhivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák 

felvételi körzetét, továbbá – a köznevelés-fejlesztési tervvel összhangban – a pedagógia 

szakszolgálatot ellátó intézmény működési körzetét. A felvételi körzetek megállapításához a 

kormányhivatalnak be kell szereznie az érdekelt települési önkormányzatok véleményét, 

melynek tartalmaznia kell a jegyzői nyilvántartásban szereplő, a településen lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermekek létszámát.  

Az Oktatási Főosztály a körzethatárt az alábbiak szerint határozta meg: 

Köznevelési Intézmény neve Beiskolázási körzete  

Győrladaméri Községi Általános Iskola 

9173 Győrladamér, Petőfi tér 1. 

OM azonosító: 030624 

Győrújfalui Tagiskolája 

Győrladamér, Győrújfalu települések 

közigazgatási területe 

 

A jegyzői nyilvántartásban Győrladamér községben lakóhellyel, ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező, hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nem 

szerepel. 

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

1.Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján, a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által megküldött, a 

2015/2016 tanévre vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

körzethatárainak meghatározásával – a Győrladaméri Községi Általános Iskola 

vonatkozásában -egyetért. 
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2.Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében a jegyzői nyilvántartásban 

Győrladamér községben lakóhellyel ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező 

hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermek nem szerepel. 

3.Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

125/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

1.Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nevelési-

oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet (továbbiakban: EMMI 

rendelet) 24.§ (1) bekezdése alapján, a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Kormányhivatal Oktatási Főosztálya által megküldött, a 2015/2016 tanévre 

vonatkozó kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárainak 

meghatározásával – a Győrladaméri Községi Általános Iskola vonatkozásában -

egyetért. 

2.Az EMMI rendelet fenti szakaszának előírása értelmében a jegyzői 

nyilvántartásban Győrladamér községben lakóhellyel ennek hiányában 

tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó 

gyermek nem szerepel. 

3.Felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályát. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

10/2. Javaslat jutalmazásra 

Kettinger János polgármester: Szeretném, ha a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal 

székhelyhivatalának köztisztviselőit az eredményes munkájukért jutalomban részesítenénk. 

Ennek fedezetét a Győrladaméri Önkormányzat 2014. évi költségvetéséből lehetne fedezni. 

Ha a testület megállapít egy keretösszeget, az átadott pénzeszközként kerülne a Közös 

Hivatalhoz, és a kifizetés onnét történne. A jutalmazással motiválni lehetne a dolgozókat, 

folyamatos volt év elején a fluktuáció. Nincs igazgatási előadó június 01-je óta, azóta az 

adóügyi előadó és az aljegyző végzi ezeket a feladatokat többletmunkaként, úgy hogy a bérük 

nem változott. 
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Javaslat, hozzászólás nem volt. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi költségvetése 

általános tartalékából bruttó 800.000,- Ft-ot engedélyez jutalom címén kifizetni a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatal köztisztviselői (4 fő) 

részére. A jutalomkeret felosztásáról a polgármester dönt. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

126/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a 2014. évi 

költségvetése általános tartalékából bruttó 800.000,- Ft-ot engedélyez jutalom 

címén kifizetni a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal székhely hivatal 

köztisztviselői (4 fő) részére. A jutalomkeret felosztásáról a polgármester dönt. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

10/3. Karácsonyi ajándékutalvány 

Kettinger János polgármester: Az önkormányzat dolgozóinak, a testületi tagoknak karácsonyi 

ajándékutalványt minden évben adunk. Tavaly 204.000,- Ft-ot szavazott meg erre a célra a 

testület, idén is ennyi a javaslata. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajándékutalvány 

formájában elismerésben részesíti az Önkormányzat dolgozóit, mindösszesen 204.000-Ft 

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

ajándék utalvány felosztásáról a polgármester dönt.  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

127/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

ajándékutalvány formájában elismerésben részesíti az Önkormányzat dolgozóit, 

mindösszesen 204.000-Ft értékben, melynek fedezetét a 2014. évi költségvetése 

általános tartalék terhére biztosítja. Az ajándék utalvány felosztásáról a polgármester 

dönt.  
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Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

10/4. Karácsonyi vendéglátás 

Kettinger János polgármester: Minden évben egy karácsonyi vacsorával is megköszönjük 

dolgozóink egész éves munkáját, erre olyan 200.000-Ft-ot kalkulálunk. 51-54 fő dolgozót 

hívunk meg. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat dolgozóinak 

tartott karácsonyi ünnepség (vendéglátás, reprezentáció) költségeit vállalja. Erre a célra 

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: 

128/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 

dolgozóinak tartott karácsonyi ünnepség (vendéglátás, reprezentáció) költségeit 

vállalja. Erre a célra maximum bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése 

általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

10/5. Mikulás csomagok biztosítása – bölcsődés, óvodás, iskolás gyerekek részére 

Kettinger János polgármester: Hagyomány ez is nálunk. A helyi óvodába és bölcsődébe 71 

kisgyermek jár, az általános iskolába 147 tanuló. Ez összesen 218 fő. Számukra kérnék a 

testülettől egy fejenként 500,- Ft-os mikulás csomag biztosítását. Ez összesen 109.000,- Ft. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben járó bölcsődés, 

óvodás, és általános iskolás gyermekek (218 fő) részére 500,- Ft/fő értékben Mikulás 

csomagot biztosít. Erre a célra maximum bruttó 109.000,- Ft-ot biztosít 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: 

129/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyben járó 

bölcsődés, óvodás, és általános iskolás gyermekek (218 fő) részére 500,- Ft/fő 

értékben Mikulás csomagot biztosít. Erre a célra maximum bruttó 109.000,- Ft-ot 

biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

11 óra 20 perckor Vargáné Molnár Márta képviselő távozik a teremből. 

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 5 fő 

 

 

10/6. Karácsonyi díszkivilágítás 

Kettinger János polgármester: A karácsonyi díszkivilágítás költségeire 100.000,- Ft-ot kér a 

testülettől. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi díszkivilágítás 

költségeire maximum bruttó 100.000,- 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: 

130/2014. (XI.28.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a karácsonyi 

díszkivilágítás költségeire maximum bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

 

 



 
20 

11. 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 11.30 órakor bezárja. Zárt ülés 

következik. 

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


