Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Képviselő-testületének 2O13. október 17-én 11 órai kezdettel
a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott rendkívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:
Kettinger János polgármester
Gorgosilits Márta alpolgármester
Kiss Sándorné képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Makkos Dóra képviselő
Nagy Kornél képviselő
Hiányzó: ifj. Lenti István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz dr. Muli Orsolya aljegyző (Kató Mária jegyző megbízásából),
aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja.
Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Napirendi pont javaslatok:
1. Útpályázat előkészítése (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
2. Családi napközi társulási megállapodásának módosítása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
3. A Győrladaméri Általános Iskola intézményi tanácsába tag delegálása (előterjesztő: Kettinger
János polgármester)
4. A sportegyesület előirányzatának módosítása
5. Egyebek
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (6 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
83/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a napirendi pontokat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. Útpályázat előkészítése (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy az árvíz miatt benyújtott út
helyreállításra vonatkozó vis maior pályázatból a támogatási határozat alapján 12.664.000-Ft-ot
kapunk, ezt azonban önrésszel ki kell majd egészítenünk. Maga az útfelújítás teljes költsége

várhatóan a közbeszerzési értékhatár (nettó 15 M Ft) alatt marad, ezért a három árajánlatos eljárást
folytatjuk le, pontosabban bízzuk meg az SPL Hungária Kft.-t ennek lebonyolításával.
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Jogértelmezési problémáink a közbeszerzési törvényben
megfogalmazott gazdasági-műszaki egység fogalmával kapcsolatosan, ezért Kató Mária jegyző
asszony állásfoglalást kért a Közbeszerzési Hatóságtól, hogy egybe kell-e számítatni a2013. évben
végzett útfelújításokkal. Tájékoztatom továbbá a Testületet, hogy a felhasznált pénzösszeg
elszámolására a 9/2011. (II.15.) Kormányrendelet vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni, amely
a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályait tartalmazza. A felhasználás szabályai
kógens érvényűek, a szabályok megsértése esetén a megítélt támogatást vissza kell fizetni a
jegybanki alapkamat kétszerésének megfelelő kamattal együtt.
Kettinger János polgármester: Kérném a határozati javaslatok elfogadását!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
84/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladamér, Kossuth utca (381.
hrsz.), és a Duna utca (402. hrsz.) úthelyreállítására a Belügyminisztérium vis maior keretéből
12.664.000-Ft vis maior támogatást kapott. Az elnyert támogatás felhasználására 1 éves időtartam
áll rendelkezésre. Az elismert támogatás mértéke 90%, ennek megfelelően a 10%-os önrész az
önkormányzati költségvetésből kerül kiegészítésre. A Képviselő-testület jelen határozatával
vállalja, hogy a beszerzett árajánlatoktól függően a 10%-os önrészt biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi
határozatot hozta:
85/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az SPL Hungária Kft.-t a
Győrladamér, Kossuth utca (381. hrsz.), és a Duna utca (402. hrsz.) tervezett útfelújításával
kapcsolatos árajánlatok bekérésére, és az ezzel kapcsolatos eljárás lefolytatására, valamint a
műszaki ellenőrzés lebonyolítására. A megbízási díj 60.000-Ft, a műszaki ellenőrzés díja 110.000Ft+Áfa, melynek átutalása az eljárás lefolytatását követően kerül kiegyenlítésre. A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi
határozatot hozta:
86/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladamér, Kossuth utca (381.
hrsz.), és a Duna utca (402. hrsz.) útfelújításához kapcsolódó műszaki paramétereket az
alábbiakban határozza meg:
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A Mosoni-Dunán levonuló árhullám következtében megnövekedett talajvíz, kiömlő szennyvíz
károsította a Kossuth utcát (381. hrsz.), valamint a Duna utcát (402. hrsz.): 1860 m2-es területen.
A tervezett úthelyreállítás a Kossuth utca, valamint a Duna utca mindösszesen 1860 m2-nyi
területe.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Kunszigeti Gyermekellátó Társulás megállapodásának módosítása:
Kettinger János polgármester: Lendvai Ivánné polgármester asszony keresett meg Kunszigetről
azzal a kéréssel, hogy a Gyermekellátó Társulás megállapodásának módosításához járuljunk hozzá,
melynek oka, hogy ezen társulást is jogi személlyé kell alakítani a tagoknak (társult képviselőtestületeknek) a Mötv. IV. fejezetében foglaltak alapján. Ezen kívül más változás nincs, a társulási
tagok továbbra is Dunaszeg, Dunaszentpál, Győrladamér, Győrzámoly, Kunsziget községek,
nekünk ezen társulási megállapodással kapcsolatban fizetési kötelezettségünk nincs.
Kérem a fentiek alapján a határozati javaslat elfogadását!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte, és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
87/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás
módosított Társulási Megállapodását az előterjesztés melléklete szerint jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy a Társulási Megállapodást az Önkormányzat nevében aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3. A Győrladaméri Általános Iskola intézményi tanácsába tag delegálása
Kettinger János polgármester Tisztelt Képviselő-testület!
A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 73. §-a alapján az iskolában a helyi közösségek
érdekeinek képviseletére a szülők, a tanulók, a nevelőtestület, az intézmény székhelye szerinti
települési önkormányzat, egyházi jogi személyek, a helyi gazdasági kamarák azonos számú
képviselőjéből és a fenntartó delegáltjából álló intézményi tanács hozható létre.
Azonos számú képviselőt küldhet az intézményi tanácsba
a) a nevelőtestület,
b) az iskolai szülői szervezet, közösség képviselője, ennek hiányában az intézménybe járó tanulók
legalább húsz százalékának szülei,
c) az iskolai diákönkormányzat, ennek hiányában az iskolába járó tanulók legalább húsz százaléka,
d) az intézmény székhelye szerinti települési önkormányzat,
e) az intézmény székhelye szerinti történelmi egyház,
f) szakiskolában és szakközépiskolában az érintett helyi gazdasági kamara.
(4) Az intézményfenntartó az intézményi tanácsba egy főt delegálhat.
(6) Az intézményi tanács dönt
a) működési rendjéről és munkaprogramjának elfogadásáról,
b) tisztségviselőinek megválasztásáról, továbbá
c) azokban az ügyekben, amelyekben a nevelőtestület a döntési jogot az intézményi tanácsra
átruházza.
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(7) Az intézményi tanács véleményt nyilváníthat a nevelési-oktatási intézmény működésével
kapcsolatos valamennyi kérdésben. Ki kell kérni az intézményi tanács véleményét a pedagógiai
program, az SZMSZ, a házirend, a munkaterv elfogadása, továbbá a köznevelési szerződés
megkötése előtt.
(8) Az intézményi tanács feladatai ellátásához térítésmentesen használhatja az iskola helyiségeit,
berendezéseit, ha ezzel nem akadályozza az iskola működését.
(9) Intézményi tanács hiányában az erre jogosultak iskolaszék létrehozását kezdeményezhetik.
Kettinger János polgármester: Valakinek van javaslata az 1 főre?
Amennyiben más jelentkező nincs, akkor vállalom a tagságot, kérem akkor erről határozzunk!
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal) az alábbi határozatot hozta:
88/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladaméri Általános Iskola
intézményi tanácsába Kettinger János polgármestert delegálja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. A sportra fordított költségvetés megemelése:
Kettinger János polgármester: Kérném a T. Testületet, hogy a sport költségvetését, amely
2.000.000-Ft, a korábbi testületi ülésen elfogadottak alapján az utánpótlás nevelés költségei és a
terembérleti díjak miatt alábbiak alapján a tartalék terhére 500.000-Ft-tal megemelni
szíveskedjenek!
Gorgosilits Márta alpolgármester: Én nem veszek részt a szavazásban, érintettségem miatt.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
89/2013. (X.17.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sport 2.000.000-Ft –os eredeti
előirányzatát a tartalék terhére 500.000-Ft-tal megemeli.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
5. Egyebek:
Kiss Sándorné képviselő: A falutévé újraindításával kapcsolatban érdeklődnék, hogy történt-e
valami előrelépés az ügyben?
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Én már nyár elején tájékoztattam a testületet, hogy felvettem a MicroWave Kft.-vel a kapcsolatot, ők azt közölték, hogy egy számítógépre van szükség, és újraindulhat
az adás.
Kiss Sándorné képviselő: Akkor indítsuk újra az adást, mert a faluban nagy rá az igény az idősek
körében.
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Kettinger János polgármester: kérem akkor erről határozzunk!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte, és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az
alábbi határozatot hozta:
Határozat

90/2013. (X.17.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával megbízza a
kábelszolgáltatót, a Micro-Wave Kft.-t, hogy a falutévé szolgáltatást indítsák újra. A polgármestert
felhatalmazza a szolgáltatás újraindításával kapcsolatos szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Kiss Sándorné képviselő: Kérem továbbá az Aljegyző asszonyt, hogy az ebtartás szabályaira, és a
közterületre kilógó ágak visszavágására hívja fel a lakosok figyelmét!
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Rendben van, ebösszeírásra kerül sor a községben október, november
hónapban, az adatlappal együtt kiküldésre kerülnek a kért tájékoztatók is.
Kettinger János polgármester: Egy kérésem lenne még a Testület felé. A karate szakosztálynak
vacsorát tervezünk holnap (okt. 18.-án), a szükséges hús megvan, ehhez kellene köretet készítetni a
Rábakész Kft.-vel, erre kérném a testület felhatalmazását, hogy a köret elkészítésének költségeit
vállaljuk 15.000-Ft összegben!
Kérem a Testület erre vonatkozó felhatalmazó határozatát!
Határozat

91/2013. (X.17.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával vállalja, hogy a
Győrladaméri Sportegyesület karate szakosztályának tartandó vacsorához a köret elkészítésének
költségeit, 15.000-Ft értékben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést a polgármester
12.30 perckor berekesztette.
Kettinger János
polgármester

Kató Mária
jegyző
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