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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 2/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-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 

   Kiss Sándorné   alpolgármester 

Vargáné Molnár Márta  képviselő                

Őrfi Mária   képviselő 

Ponty István   képviselő    (5 fő) 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra          kirendeltség-vezető  (1 fő) 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent 

képviselőtársait, kirendeltség-vezető 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. 

 

Javasolt napirendi pontok: 
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1. Javaslat a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

2. Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

 

3. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

4. Kérdések, interpellációk 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

6/2015. (I.29.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.01.29. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Javaslat a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

2. Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

 

3. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

4. 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 

Javaslat a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 
módosítására 
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

Kelemen Dóra kirendeltség-vezető: Az előterjesztett rendelet-tervezet a Rábakész Kft. 

árain alapul. Nem jelentős, 5%-os áremelkedésről van szó. 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással 

jelezze. 

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

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

1/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete 

a szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

 

2. Napirendi pont 

Javaslat a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők 
illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról szóló rendelet megalkotására 
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

Kelemen Dóra kirendeltség-vezető: A jegyző asszony írásos előterjesztését és a rendelet-

tervezetet mindenki megkapta. Kérdés van-e. 

Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással 

jelezze. 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete, a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 6. 

számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

2/2014. (I.30.) önkormányzati rendelete 

a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők  

illetménykiegészítéséről és bankszámla hozzájárulásról 

 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/ 
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3. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

3/1.  

 

Kettinger János polgármester: Jelenleg 3 főt alkalmaz az Önkormányzat fizikai munkásként, 

Nagy Kornélt, aki az iskola gondnoka, karbantartója, és a településtisztaságért felelős Paár 

Attilát 8 órában, és Alföldi Lászlót 4 órában. Ez nagyon kevés létszám, nem végeznek a 

hóeltakarítással, fűnyírással, park- és temetőgondozással. Jelenleg Alföldi Béla is dolgozik 

segédmunka munkakörben közfoglalkoztatás keretében. Nagyon jó munkaerő, meg kellene 

tartani, de a szerződése lejár 2015.01.31-én. Nem is biztos, hogy kapunk újra létszámot 

közfoglalkoztatásra, és Alföldi Béla is szeretne állandó munkahelyet, kapott is Győrben egy 

gyárban állásajánlatot. Azonban ha az Önkormányzat alkalmazná, szívesen maradna. 

Beszéltem vele, bruttó 122.000,- Ft a bérigénye.  

Ahhoz kéri a testület jóváhagyását, hogy 2015.02.01-jétől alkalmazza az Önkormányzat 

Alföldi Bélát segédmunkás munkakörben határozatlan idejű munkaszerződéssel bruttó 

122.000,- Ft bérezéssel. 

 

 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

Alföldi Béla 9173 Győrladamér, Arany János u. 9 sz. alatti lakost 2015.02.01-jétől 

segédmunkás munkakörben alkalmazza, vele határozatlan idejű munkaszerződést köt, havi 

bruttó 122.000,- Ft bérezéssel. Utasítja a Hivatal tisztviselőit, hogy a bérköltséget és 

járulékait a 2015. évi költségvetés tervezésekor vegyék figyelembe.  

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

7/2015. (I.29.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat Alföldi Béla 9173 Győrladamér, Arany János u. 9. sz. alatti lakost 

2015.02.01-jétől segédmunkás munkakörben alkalmazza, vele határozatlan idejű 

munkaszerződést köt, havi bruttó 122.000,- Ft bérezéssel. Utasítja a Hivatal 

tisztviselőit, hogy a bérköltséget és járulékait a 2015. évi költségvetés tervezésekor 

vegyék figyelembe.  
 

Határidő:  2015. február 01. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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3/2. Tájékoztatás 
 

Fakivágás 

Kettinger János polgármester: Limp Tibor erdész nem ad írásos véleményt a fakivágásra. 

Közterületi 50 éves juharfákról van szó, ki kell vágni őket, élet- és balesetveszélyesek.  

Ponty István képviselő: A Bucka Kft. vállal olyat, hogy írásos véleményt ad a fák állapotáról. 

Szeretném, ha megkereshetnénk őket. 

Kettinger János polgármester: Rendben, keressük meg őket, de vállalni kell a felelősséget, ha 

azt mondják, hogy nem kell kivágni őket, majd mégis pl. rádőlnek egy parkoló autóra. 

Kiss Sándorné alpolgármester jelzi, hogy a Somosnál az önkormányzati árok nagyon rossz 

állapotban van. 

 

BOS fejlesztése 

Kettinger János polgármester: A Sportcsarnokhoz jelentős TAO támogatást a BOS-től kaptuk 

meg, 2014. évben a BOS 101.000.000,- Ft iparűzési adót fizetett be az Önkormányzatnak. 

2015-2016 évben fejleszt a cég, bővíti üzemét, a következő években iparűzési adó bevételünk 

nagymértékben nőhet, ezért kérem, hogy az iparűzési adó mértékének jövőben történő 

csökkentésének lehetőségét időben tárgyaljuk meg. 
 

 
 

 

 

4.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 9.00 órakor bezárja.  

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


