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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 5/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. március 12-én 

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

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

 Jelen vannak:  Kettinger János   polgármester    (15:30) 

   Kiss Sándorné   alpolgármester (15:30) 

   Gorgosilits Márta  képviselő  (15:30) 

   Vargáné Molnár Márta képviselő  (15:30) 

   Őrfi Mária    képviselő  (16:15) 

Ponty István   képviselő   (15:30) 

Szabó István Balázs  képviselő  (15:30) 

 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra          kirendeltség-vezető (15:30)  

Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó (15:30) 

 

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 

6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja. Őrfi Mária képviselő később fog 

érkezni. 

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. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

2. Győrladamér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. Győrladamér Község 2015. évi közbeszerzési tervének megalkotása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

4. Iskola működtetés – mentesülési kérelem 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

5. Javaslat védőnői körzet átalakítására 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 
 

7. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011.(IX.07.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 
 

8. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

9. Kérdések, interpellációk 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

18/2015. (III.12.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.03.12. napján megtartott 

rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

2. Győrladamér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
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3. Győrladamér Község 2015. évi közbeszerzési tervének megalkotása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

4. Iskola működtetés – mentesülési kérelem 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

5. Javaslat védőnői körzet átalakítására 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 
 

7. Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011.(IX.07.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 
 

8. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

9. Kérdések, interpellációk 
 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

 

1. Napirendi pont 

Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek bemutatása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés van? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kettinger János polgármester: Kéri, hogy az előterjesztés alapján a képviselő-testület a 

határozati javaslatot fogadja el. 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

19/2015. (III.12.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-testülete az államháztartásról szóló 

2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-a alapján az önkormányzat saját bevételeinek, 

valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3.§ 

81) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési 

kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az 

alábbiakban foglaltak szerint állapítja meg: 

 

Saját bevételek összege 

2015. évben  120.792 e Ft 

2016. évben  130.000 e Ft 

2017. évben  125.000 e Ft 

2018. évben  138.000 e Ft 

 

Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek: 

2015. évben  0,- Ft 

2016. évben  0,- Ft 

2017. évben  0,- Ft 

2018. évben  0,- Ft 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

/A napirendhez kapcsolódó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/ 

 

 

2. Napirendi pont 

Győrladamér Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 
Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi előadó elmondja, milyen változtatásokat végzett el, 

majd a kiküldött költségvetési anyagot ismerteti élőszóval, soronként elmagyarázza a 

bevételeket és kiadásokat. 

 

Kettinger János polgármester: Amit az utolsó testületi ülésen megbeszéltünk, azt mind 

beletettük. Útfelújítás nincs benn, az óvoda felújítására 3.000.000,- Ft-ot terveztünk. 

Általános tartalék 28.000.000,- Ft. 

 

Őrfi Mária képviselő 16 óra 15 perckor megérkezett a képviselő-testületi ülésre. A képviselő 

testület teljes létszámban jelen van. A határozatképesség nem változott.  
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Ponty István képviselő: A Niverso Bt.-vel mire van szerződésünk? 

 

Kettinger János polgármester: Testületi döntés van erről, nincs szerződés. Az önkormányzati 

támogatásban részesülő egyesületek, civil szervezetek könyvelését végzi, önkormányzati és 

egyesületi pályázatok elkészítésében nyújt segítséget, monitoring tevékenységet végez a Bt. 

 

Ponty István képviselő: Az Egyesületnek, ha ilyen szolgáltatásra van szükségük, akkor 

fizessük ezt, de akkor külön önkormányzati támogatást ne kapjanak. Vagy részesüljenek a 

civil szervezetek önkormányzati támogatásban, de akkor abból fizessék ők ezeket a 

költségeket, ne az Önkormányzat fizesse ezt is még ki. 

 

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

jelezze. 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 2 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül megalkotja: 

4/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete 

az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 

 

17 óra 10 perckor Őrfi Mária képviselő távozik a teremből. 

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 6 fő 

 

 

 

3. Napirendi pont 

Győrladamér Község 2015. évi közbeszerzési tervének megalkotása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés van? 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 

Kettinger János polgármester: Kéri, hogy az előterjesztés alapján a képviselő-testület a 

határozati javaslatot fogadja el. 

 

 

 



 
6 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

20/2015. (III.12.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-testülete  

1. jóváhagyja Győrladamér Község Önkormányzatának 2015. évi közbeszerzési 

tervét a melléklet szerinti tartalommal. 

2. felkéri a polgármestert, hogy öt munkanapon belül intézkedjen a terv 

megjelentetéséről. 

Határidő:  elfogadásra azonnal, egyebekben folyamatos 

 közzétételre 5 munkanap 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

/A napirendhez kapcsolódó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 

 

17 óra 20 perckor Őrfi Mária képviselő visszaérkezik a terembe. 

A Képviselő-testület ülésén jelenlévő szavazók száma: 7 fő 

 

 

4. Napirendi pont 

Iskola működtetés – mentesülési kérelem 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, és a 

végrehajtására kiadott 229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet lehetőséget ad arra, hogy a helyi 

önkormányzat kérelmet nyújtson be, ha a következő tanévtől a működtetést nem képes 

vállalni. Mivel Győrladamér 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú település, nem lettünk 

volna kötelesek az iskola működtetést vállalni. Nem volt jó döntés, most van lehetőség a 

változtatásra, a köznevelési törvény 76.§ (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzati 

képviselők választását követő év március 31-ig lehet kérelmet benyújtani. Már beszélt erről a 

testület, tárgyaltunk a tankerület vezetőjével, Blazovicsné Varga Mariannával.  

  

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

1.Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetékességi területén lévő, 

saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által fenntartott Győrladaméri 

Községi Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetéséről való gondoskodást nem vállalja 2015. szeptember 01-jétől. 
 

2.Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket tájékoztassa. 

 



 
7 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

21/2015. (III.12.) Kt. határozat: 

1. Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az illetékességi 

területén lévő, saját tulajdonában álló, az állami intézményfenntartó központ által 

fenntartott Győrladaméri Községi Általános Iskola feladatainak ellátását szolgáló 

ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást nem vállalja 2015. 

szeptember 01-jétől. 
 

2. Felkéri a polgármestert, hogy a határozatról az érintetteket tájékoztassa. 

 

Határidő:  2015. március 31. 
 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

5. Napirendi pont 

Javaslat védőnői körzet átalakítására 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. A Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Járási Népegészségügyi Intézetének mb. 

járási tiszti főorvosa javasolja a védőnői körzet átalakítását úgy, hogy Győrladamér és 

Győrújfalu váljon külön, Győrújfalun új körzet alakuljon. 

 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladamér-Győrújfalu 

területi védőnői körzetét 2015. július 01. napjától át kívánja alakítani úgy, hogy Győrladamér 

önálló körzetet kíván működtetni. Jelen testületi döntéssel Győrladamér Község 

Önkormányzata 2015. július 01-jei hatállyal felmondja a Győrújfalu Község 

Önkormányzatával 2013. december 01-jén a védőnői feladatok ellátására kötött 

feladatellátási szerződést, továbbá szintén 2015. július 01-jei hatállyal felmondja a Kunsziget 

Község Önkormányzatával 2011.09.01-jén megkötött iskolavédőnői feladatok ellátására 

vonatkozó megállapodást.  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

22/2015. (III.12.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladamér-

Győrújfalu területi védőnői körzetét 2015. július 01. napjától át kívánja alakítani úgy, 

hogy Győrladamér önálló körzetet kíván működtetni.  
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Jelen testületi döntéssel Győrladamér Község Önkormányzata 2015. július 01-jei 

hatállyal felmondja a Győrújfalu Község Önkormányzatával 2013. december 01-jén a 

védőnői feladatok ellátására kötött feladatellátási szerződést, továbbá szintén 2015. 

július 01-jei hatállyal felmondja a Kunsziget Község Önkormányzatával 2011.09.01-

jén megkötött iskolavédőnői feladatok ellátására vonatkozó megállapodást.  

Határidő:  2015. július 01. 
 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

/A napirendhez kapcsolódó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/ 

 

 

 

6. Napirendi pont 

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

önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető 

 

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

tervezetet mindenki megkapta. Jogszabályi megfelelés, szervezeti változás miatt van szükség 

a rendelet módosítására. Kérdés van-e. 

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

jelezze. 

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

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

5/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete 

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

önkormányzati rendelet módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/ 

 

 

7. Napirendi pont 

Javaslat az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011.(IX.07.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

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

tervezetet mindenki megkapta. 2015. március 05-én életbe lépett az új Országos Tűzvédelmi 

Szabályzat, mely a kertekben történő égetést megtiltja, kivéve, ha jogszabály másként nem 

rendelkezik. Van erre helyi szabályozás, azonban jelenleg kedd, csütörtök, péntek, szombati 

napokon is megengedett az égetés. A helyi lakosok igénye is, hogy hétvégén ne lehessen 

tüzelni. Ennek megfelelően a rendelet-tervezet március 01. és október 31. közötti időszakban 

2 nap (kedd, péntek) engedi az avar és kerti hulladék égetését. 

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

jelezze. 

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

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

6/2015. (III.13.) önkormányzati rendelete 

az avar és kerti hulladék égetéséről szóló 8/2011. (IX.07.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/ 

 

 
 

8. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

8/1. Szerződéskötés 

 

Kettinger János polgármester: Javasolja, hogy az Önkormányzat kössön szerződést a Niverso 

Bt-vel, aki bonyolítja az Önkormányzat és az önkormányzati támogatásban részesülő helyi 

civil szervezetek, alapítványok pályázatait, és monitoring jelentéseit. 

 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat mint megbízó 2015. március 12. napjától határozatlan idejű szerződést köt a 

Niverso Betéti Társasággal (9173 Győrladamér, Új utca 10.) mint megbízottal az 

Önkormányzat, valamint önkormányzati támogatásban részesülő helyi egyesületek 

pályázatainak elkészítésére, monitoring követésre havi 60.000,- Ft + ÁFA összegért. 

Felhatalmazást kap a polgármester a szerződés aláírására. 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  2 

ellenszavazattal, tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

23/2015. (III.12.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 

Önkormányzat mint megbízó 2015. március 12. napjától határozatlan idejű szerződést 

köt a Niverso Betéti Társasággal (9173 Győrladamér, Új utca 10.) mint megbízottal az 

Önkormányzat, valamint önkormányzati támogatásban részesülő helyi egyesületek 

pályázatainak elkészítésére, monitoring követésre havi 60.000,- Ft + ÁFA összegért. 

Felhatalmazást kap a polgármester a szerződés aláírására. 
 

 

Határidő:  azonnal 
 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

Tájékoztatás 

 

Kettinger János polgármester: Közterületi lomtalanítási igényt 2015. március 31-ig lehet 

bejelenteni a Győri Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft-hez. A képviselő-testület egyetért 

azzal, hogy igényelni kell a lomtalanítási lehetőséget. 

 

 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy Alföldi Anita 9173 

Győrladamér, Somogyi Béla u. 20. sz. alatti lakos részére átruházott hatáskörben eljárva 

70.000,- Ft összegű rendkívüli települési támogatást állapított meg.  

 

 

 

9.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 


