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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 18/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 09-én 

16.00 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. 
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Javasolt napirendi pontok: 

1. 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

 

2. A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működése, jövője 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. A helyi önkormányzati tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása/Képviselői keretről döntés 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

4. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

 

5. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

6. Kérdések, interpellációk 

 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

134/2014. (XII.09.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.12.09. napján megtartott 

rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

 

2. A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működése, jövője 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. A helyi önkormányzati tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása/Képviselői keretről döntés 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

4. Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
 

 

5. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

6. 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 

2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

Törvény (Kttv.) 232. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület, valamint a 2. §-ban 

felsorolt szervek vezetője - a Kormány ajánlásának figyelembevételével - a rendes szabadság 

kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem 

haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a 

háromötödét.” 

A törvény végrehajtására vonatkozó, a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes 

kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 15. 

§-a szerint: „A Kormány a Kttv. 232. § (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzat képviselő-

testülete, valamint a Kttv. 2. §-ában felsorolt szervek vezetője számára ajánlja igazgatási 

szünet elrendelése esetén az e rendeletben foglaltak figyelembevételét.” 

A hivatkozott kormányrendelet az alábbiak szerint fogalmaz ezzel kapcsolatban: 

 „13. § (1) Az igazgatási szünet időtartama 

a) nyáron öt egybefüggő naptári hét, amely augusztus 20-át közvetlenül követő vasárnapig 

tart, 

b) télen két egybefüggő naptári hét, amely január 1-jét közvetlenül követő vasárnapig tart. 

 (2) Az (1) bekezdésben meghatározott igazgatási szünet időszaka alatt az esedékessége 

évében ki nem adott szabadság teljes egésze kiadható. 

 (3) A munkáltató az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 

szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságot.” 

 

A fentiek alapján Kató Mária jegyző asszony rendelet-tervezetet készített igazgatási szünet 

elrendelésére vonatkozóan, kérdés van-e? 

 

Ponty István képviselő: A hivatalban dolgozó köztisztviselőknek hogy alakultak a 

szabadságai? 

 

Kelemen Dóra aljegyző: Az a kolléganő, aki a legkevesebb ki nem vett szabadsággal 

rendelkezik, annak is van 12 napja, a többieknek értelemszerűen több. 

 

/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: 

22/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

a 2014. évi igazgatási szünet elrendeléséről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

 

 

2. Napirendi pont 

A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal működése, jövője 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az utolsó testületi ülésen elhalasztottuk a döntést a témával 

kapcsolatban. Mint ismert, 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 szeretett volna önálló lenni, de a 

Kormányhivatal tájékoztatott, hogy ez nem valósulhat meg, nem kapunk engedélyt az önálló 

működésre. Ezek után vagy úgy dönt a testület, hogy Győrladamér nem kívánja bontani a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalt, vagy pedig úgy, hogy bontja, de akkor – mivel 

december 11-ig nincs esély másik önkormányzatot keresni, akivel közös hivatalt lehet 

létrehozni – a Kormányhivatal kijelöl Győrladamér számára egy másik Hivatalt, akihez 

csatlakoznia kell. Ez lehet Dunaszeg, Győrzámoly, nem tudni. Ha „odacsapnak” valahová, 

székhely biztosan nem lehet Győrladamér, és a Megállapodás feltételeibe sem nagyon szólhat 

bele, hisz kényszerpályán lenne.  

Ponty István képviselő: Tárgyaltunk más Önkormányzatokkal a csatlakozás lehetőségéről? 

Kettinger János polgármester: Nem, mert szóbeli ígéretet kaptunk az esetleges önálló 

működésre. Azt tudtuk, hogy sem Abda, sem Győrzámoly nem fogadna tagtelepülésként. 

Dunaszeg lehet, hogy fogadott volna, de ott már így is 3 – nem kis - település alkot egy Közös 

Hivatalt. Nem akartam keresni senkit, a régi testületnek is az volt az álláspontja, hogy 

próbáljunk meg önállóak lenni, ha ez nem lehetséges, akkor maradjunk.  

Ponty István képviselő: Az teljesen biztos jogilag, hogy az egyik fél felmondásával nem 

szűnik meg a Közös Hivatal? 

Kettinger János polgármester: Az Mötv. 85.§ (3) bekezdése szerint a megszűntetéshez 

mindkét testület egyforma döntése – megállapodása - szükséges. 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve a 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 85.§ (3) 

bekezdésében foglaltakat - úgy dönt, hogy a Győrladaméri Közös Önkormányzati 

Hivatal működésén, struktúráján 2015. január 01-jétől változtatni nem kíván, azt a 

jelenlegi formában kívánja tovább működtetni. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  1 

tartózkodással, ellenszavazat nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

135/2014. (XII.09.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – figyelembe véve 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

85.§ (3) bekezdésében foglaltakat - úgy dönt, hogy a Győrladaméri Közös 

Önkormányzati Hivatal működésén, struktúráján 2015. január 01-jétől 

változtatni nem kíván, azt a jelenlegi formában kívánja tovább működtetni. 

Határidő:  2014. december 11. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

3. Napirendi pont 

A helyi önkormányzati tiszteletdíjról szóló rendelet módosítása/Képviselői keretről döntés 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

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

hogy a képviselő-testület a tiszteletdíjról vagy képviselői keretről a mai ülésen dönt. Ennek 

megfelelően készült egy rendelet-tervezet a tiszteletdíjról, és egy határozati javaslat a 

képviselői keretről.  

Ponty István képviselő: A képviselői keret mellett foglal állást. Kéri, hogy a határozati 

javaslatban szereplő tárgyév március 31-ig szövegrészt tárgyév október 31-ig szövegre 

módosítsuk, így fogadjuk el. 

Kettinger János polgármester: Lehet, hogy valamelyik képviselő szeretne tiszteletdíjat, csak 

nem mer szólni.  

Szabó István Balázs képviselő: Számomra megfelelő a képviselői keret. 

Őrfi Mária képviselő: Számomra megfelelő a képviselői keret. 

Vargáné Molnár Márta képviselő: Számomra megfelelő a képviselői keret. 

Gorgosilits Márta képviselő: Számomra is megfelelő a képviselői keret. 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

136/2014. (XII.09.) Kt. határozat: 

1. Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. január 01. napjától 

a választási ciklus végéig a képviselő-testületi tagok (a polgármestert és az 

alpolgármestert kivéve) tiszteletdíját egységesen nulla forintban állapítja meg. 

2. A helyi önkormányzati képviselőket (a polgármestert és az alpolgármestert kivéve) 

évente 250.000,- Ft keretösszeg illeti meg, mely összeg –testületi határozattal 

elfogadott – helyi közcélra történő felajánlásáról tárgyév október 31-ig írásban 

rendelkezhetnek. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

Kelemen Dóra aljegyző: Jelenleg él a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 

11/2010.(X.19.) önkormányzati rendelet, amely tiszteletdíjat állapít meg, akkor az előző 

döntéshez igazodva azt hatályon kívül kellene helyezni 2015. január 01-jével. 

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

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

23/2014. (XII.10.) önkormányzati rendelete 

a helyi önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 11/2010. (X.19.) önkormányzati 

rendelet hatályon kívül helyezéséről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 

 

 

 

4. Napirendi pont 

Az Önkormányzat 2015. évi belső ellenőrzési tervének elfogadása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
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Kelemen Dóra aljegyző: Az előző testületi ülésen már napirendi pontként szerepelt, de akkor 

a testület úgy döntött, hogy szerezzünk be a belső ellenőrzésre még legalább egy árajánlatot. 

Ez megtörtént. Borsodiné Kisfaludy Katalin teljesen hasonló összegű árajánlatot adott 

(150.000,- Ft + ÁFA), mint a Megoldás 2006 Kft. A Megoldás 2006 Kft. mellett szól, hogy 

hosszú évek óta ők végzik ezt a munkát, továbbá az ellenőrzési szolgáltatási díj tartalmazza a 

belső ellenőrzéshez kapcsolódó valamennyi költséget, belső ellenőrzéshez kapcsolódó 

tanácsadást (határidőkről,  ellenőrzési nyilvántartásokról). 

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

1.Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező, a 2015. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.  

2.A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzés elkészítésével a MEGOLDÁS 2006 Kft.-t bízza meg. 

A megbízási díj 150.000,-Ft+ÁFA, melynek összege a 2015. évi költségvetésbe betervezésre 

kerül. A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

137/2014. (XII.09.) Kt. határozat: 

1.Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékletét 

képező, a 2015. évre vonatkozó éves belső ellenőrzési tervet jóváhagyja.  

2.A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzés elkészítésével a MEGOLDÁS 2006 Kft.-t 

bízza meg. A megbízási díj 150.000,-Ft+ÁFA, melynek összege a 2015. évi 

költségvetésbe betervezésre kerül. A megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a 

polgármestert és a jegyzőt. 

Határidő:  folyamatos  

Felelős:  Kettinger János polgármester 

/A 2015. évre vonatkozó belső ellenőrzési terv a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/ 

 

 

5. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5/1. Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 
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Kettinger János polgármester: Győrladamér még július 01. előtt hozott egy olyan döntést, 

hogy 2014. december 31. nappal kilép a Társulásból. Több Önkormányzat megtette ezt. 

Ehhez igazodva a Társulás Tanácsa módosította a Társulási Megállapodást, és ezt a kilépő 

tagoknak is el kell fogadniuk. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Tanácsa 18/2014. (IX.23.) Tanácshatározatával elfogadott Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 1. számú melléklet 

szerint. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

138/2014. (XII.09.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Győri Többcélú 

Kistérségi Társulás Tanácsa 18/2014. (IX.23.) Tanácshatározatával elfogadott Győri 

Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítását elfogadja az 1. 

számú melléklet szerint. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

/A Megállapodás módosítás- 1.sz. melléklet – a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/ 
 

 

 

 

 

 

5/2. Betlehem szentelés 

Kettinger János polgármester: A településen hagyományos betlehem szentelés költségeire 

100.000,- Ft-ot kér a testülettől. Az ünnepség 2014. december 17-én szerdán 18.00 órakor 

lesz. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a betlehem szentelés 

(karácsonyi ünnepség) költségeire maximum bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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139/2014. (XII.09.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a betlehem szentelés 

(karácsonyi ünnepség) költségeire maximum bruttó 100.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

5/3. Tájékoztatás 
 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a testületi tagokat Berta Ernő (9173 Győrladamér, 

Tóköz 7.) beadványáról, mely szerint nem kapták meg a testülettől 2013-ban, amit akkor ígért 

nekik, amikor megvásárolta az Önkormányzat az ingatlanuk egy részét. Elmondja, hogy Berta 

Ernőék kérték, hogy vásároljon meg az ingatlanukból (Győrladamér hrsz: 121) területet az 

Önkormányzat. Az Önkormányzat kimérette, megosztatta a területet, majd meg is vásárolta 

emelt áron, és mindenben segített nekik, a maradék terület feltöltéséhez földet kaptak. Az 

Önkormányzat csak segített a családnak.  

 

Őrfi Mária képviselő: Nem is érti, mi a problémája a családnak. 
 

A képviselő-testület egyöntetűen arra az álláspontra jutott, hogy az Önkormányzat a 

szerződésben foglaltakat maradéktalanul teljesítette, és még azon felül is segítséget nyújtott 

Berta Ernőéknek. 

 

Kettinger János polgármester: Javaslom a közterületeken az elöregedett lombhullató fák 

kivágását. 

Ponty István képviselő: Jó lenne, ha egy erdész, vagy egy hozzáértő szakember megjelölné az 

öreg, beteg, kivágásra érett fákat. 
 

 

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 17.30 órakor bezárja.  

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


