J e g y z ő k ö n y v

Készült: Győrladamér Község Képviselőtestületének 2O13. február 5-én
tartott soron következő nyílt testületi ülésén.
Jelen vannak: Kettinger János polgármester
Gorgosilits Márta alpolgármester
Kiss Sándorné képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Makkos Dóra képviselő
Nagy Kornél képviselő
Németh Martina megbízott jegyzőkönyvvezető
Hiányzó:

Ifj. Lenti István képviselő

Lakosság részéről: Hajdu-Kihut Kornélia
Kettinger János polgármester megállapította, hogy a képviselőtestület határozatképes. A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet
arról, hogy az ülésen Németh Martina a jegyző megbízásából, mint megbízott
jegyzőkönyvvezető vesz részt.
Napirendi

javaslat:

1.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása.
/Előadó: polgármester /

2.)

Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megtárgyalása.
/Előadó: polgármester /

3.)

Egyéb

4.)

Kérdések, Interpellációk.

ügyek tárgyalása.

Napirendek tárgyalása:
1.)

Az önkormányzat 2013. évi költségvetésének tárgyalása.
/Előadó: polgármester /

A polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy a 2013. évi
költségvetés tervezésekor nagyon költségtakarékos elvet követtek, a fő szempont
a tervezéskor az volt, hogy összességében az önkormányzat nem akar hiánnyal,
hitellel tervezni. A bevételek az előző évi bevételekkel lettek tervezve, a
kiadások a minimálbér emelkedése és a közüzemi szolgáltatások díjemelése miatt
emelkedtek.
A polgármester és Németh Martina gazdálkodási előadó részletesen ismertette az
írásos előterjesztésében foglaltakat, tájékoztatta a képviselőket a
mellékletekben részletezett bevételek és kiadások alakulásáról. A polgármester
javasolta, hogy a többletbevételből az önkormányzat hó eltakarításra alkalmas
gépet vásároljon, valamint hogy a Sportegyesület és a Győrladamérért Alapítvány
könyvelésére biztosítson anyagi fedezetet. A Sportöltöző bérleti díjáról is a
következő testületi ülésen döntenie kell a testületnek. A bevételi oldal még nem
tartalmazza a győrzámolyi közvilágítás összegét, mely a tényleges fogyasztás
kimutatása után kerül meghatározásra.
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Vélemények, hozzászólások a fentiekkel kapcsolatosan:
Dombóvári Rita képviselő: A padcsere az iskolában évek óta probléma, most ez
kire tartozik?
Kettinger János polgármester: Ez jó kérdés, még nincs letisztázva, hogy ez kire
tartozik, egyeztetni kell az intézményfenntartó központtal, mivel szeptember 1.
után nyílik lehetőség ilyen jellegű igények benyújtására. Az iskola
fenntartásával kapcsolatosan tájékoztatta a képviselőket, hogy a napi
munkavégzéshez szükséges szakmai anyagot, valamint telefonhasználatot is az
önkormányzat biztosítja.
Kiss Sándorné képviselő: Kérdése arra vonatkozott, hogy a civil szervezetek
támogatása szerepel-e a költségvetés-tervezetében?
Németh Martina gazd. előadó: Igen, a 2012. évben kifizetett összegek szerepelnek
a 2013. évi költségvetés tervezetében.
A fentiekkel kapcsolatosan egyéb kérdés, vélemény, hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
2/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
tárgyalta az önkormányzat 2013. évre vonatkozó költségvetését
és úgy döntött, hogy a következő testületi ülésen a szükséges
módosításokkal kiegészítve elfogadásra előterjeszti.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2.)

Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának megtárgyalása.
/Előadó: polgármester /

A polgármester tájékoztatta a képviselő-testülete arról, hogy a közös
önkormányzati hivatal létrehozásával a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát
2013. január 14-i hatállyal meg kell szüntetni.
A megszüntetésre vonatkozó alapító okirat tervezetét a képviselők írásban
megkapták, azt megismerték, megtárgyalták, azzal kapcsolatos kérdés, vélemény,
hozzászólás nem volt.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
3/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Község Önkormányzata úgy döntött, hogy elfogadja
Győrladamér Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
megszüntető Alapító Okiratát.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
A polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy
megszüntetéssel egyidőben szükséges elfogadni a Győrújfalu Község
Önkormányzatával létrehozott közös önkormányzati hivatal alapító okiratát. Az
Alapító Okirat tervezetét a képviselő-testület megismerte, megtárgyalta, azzal
kapcsolatosan egyéb kérdés vélemény, hozzászólás nem volt.

2

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
4/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Község Önkormányzata úgy döntött, hogy elfogadja
a Győrladamér Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratát.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3.)

Egyéb aktuális

ügyek tárgyalása.

3.1. Védőnő beszámolója a 2012. évről.
/ Előadó: polgármester /
A polgármester ismertette a képviselőkkel a védőnő írásban
benyújtott beszámolóját. Elmondta, hogy az a kérése volt a védőnő felé, hogy a
beszámolójában külön számoljon be a Győrladaméron végzett munkáról, ne
összesített adatokat adjon meg.
A védőnő beszámolójával kapcsolatosan egyéb vélemény, hozzászólás, kérdés nem
volt.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
5/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a védőnő beszámolóját a 2012. évről.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
3.2.

Gyermekjóléti Szolgálat és a Családsegítés feladatellátásának
megtárgyalása.
/Előadó: polgármester /

A polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy a 2012.
november
27.én
megtartott
testültei
ülésén
a
képviselő
testület
a
66/2012.(XI.27.)
KT.
határozatával
úgy
döntött,
hogy
a
gyermekjóléti
szolgáltatást társulási formában kívánja ellátni 2013. január 1. napjától
Győrújfalu, Győrzámoly és Öttevény községek önkormányzataival, valamint a
67/2012. (XI.27.) Kt. határozatával arról, hogy a családsegítő feladat ellátását
társulási formában kívánja ellátni 2013. január 1. napjától Győrújfalu,
Győrzámoly és Öttevény községek önkormányzataival. A működési engedély feltétele
5. fő alkalmazása, viszont amennyiben Győrladamér-Győrújfalu, a két település
hozná létre a szolgálatot, abban az esetben 1. fő alkalmazásával ez megoldható
lenne. Kérdéses még a kistérségi társulástól átvett 1. fő nyugdíj előtt álló
közalkalmazott foglalkoztatása, azaz hogy őt melyik szolgálat alkalmazná.
A
polgármester
elmondta,
hogy
a
társulásban
részt
vevő
települések
polgármestereivel egyeztetve arra a megegyezésre jutottak, hogy Győrladamér és
Győrújfalu, valamint Győrzámoly és Öttevény települések külön-külön hozzanak
létre szolgálatot. Ahhoz, hogy csak Győrújfaluval hozzon létre a település
gyermekjóléti szolgálatot, a 66/2012. (XI.27.) Kt.
határozatot és a 67/2012.
(XI.27.) Kt. határozatot a képviselő-testületnek hatályon kívül kell helyeznie.
A fentiekkel a képviselők egyetértettek, ezzel kapcsolatosan egyéb vélemény,
hozzászólás, kérdés nem volt.

3

A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
6/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
döntött, hogy hatályon kívül helyezi a 66/2012. (XI.27.) Kt.
határozatát és a 67/2012. (XI.27.) Kt. határozatát és
a gyermekjóléti szolgálatot Győrújfalu Község Önkormányzatával
hozza létre.
Felelős: polgármester
Határidő:folyamatos
3.3.

Gyermekjóléti Szolgálat létrehozásának megtárgyalása.
/Előadó: polgármester /

A polgármester ismertette a képviselő-testülettel, hogy mivel a
Gyermekjóléti Szolgálat létrehozása kötelezően ellátandó önkormányzati feladat,
javasolta, hogy azt Győrújfalu településsel közösen társulási formában lássa el
2013. február 1. napjától, a feladatellátás központja Győrújfalu település
legyen.
A fentiekkel a képviselők egyetértettek, ezzel kapcsolatosan egyéb vélemény,
hozzászólás, kérdés nem volt.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozta:
7/2013.(II.05.) KT. határozat
1. Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a gyermekjóléti szolgáltatást társulási
formában kívánja ellátni 2013. február 1. napjától
Győrújfalu községgel közösen.
2. A képviselő-testület vállalja, hogy a gyermekjóléti
feladatellátás központja Győrújfalu település (gesztor) legyen.
3. A képviselő-testület megismerte és elfogadja a társulási
megállapodást.
4. Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentációk,
megállapodások, engedélyek aláírására.
5. A Képviselő-testület vállalja, hogy
- a normatív támogatással nem fedezett költségeket megfizeti
a társulási megállapodásban rögzítettek szerint
(lakosságszám arányában)
- a működési engedély jogerőre emelkedéséig a felmerülő
költségeket lakosságszám arányosan viseli
6. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a
Társulásban részt vevő Képviselő-testületet tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
3.4. GYTKT Társulási Megállapodás módosítása
A polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a GYTKT Tanácsülése által
2013. január 31-én elfogadott Társulási Megállapodás módosításáról, valamint a
tagsági viszony fenntartásáról.
A képviselő-testület egyhangú szavazattal az alábbi határozatokat hozta:
8/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a GYTKT
Tanácsülése által 2013. január 31-én elfogadott Társulási
Megállapodás módosítását az alábbiak szerint megismerte és
elfogadja:
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- A módosítás értelmében a gyermekjóléti intézmények
megszüntetése, mozgókönyvtári feladat megszüntetése
átvezetésre kerül a megállapodáson.
- 2013. március 31. napjával az alábbi munkakörök kerülnek
megszüntetésre: közművelődési humán referens, vidékfejlesztési
referens, pályázati koordinátor, adminisztratív ügyintéző,
szociális referens.
- 2013. június 30. napjával a fennmaradó munkakörök kerülnek
megszüntetésre: munkaszervezet-vezető, gazdasági vezető,
közfoglalkoztatás szervező.
- A GYTKT Tanácsa az önálló jogi személyiségű Szakmai
Munkaszervezetet 2013. június 30-i határidővel véglegesen,
jogutód nélkül megszünteti.
- A tagtelepülések lakosságszáma aktualizálásra kerül az 1. sz.
mellékletben.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9/2013.(II.05.) KT. határozat
Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a GYTKT
Tanácsülése által 2013. január 31-én elfogadott határozat
alapján a társulási lehetőségeket megismerve úgy határozott,
kinyilvánítja szándékát arra vonatkozóan, hogy a tagsági
jogviszonyát a Társulásban 2013. június 31. után is fenn
kívánja tartani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.5.

Aktuális tájékoztatások

A polgármester tájékoztatta a képviselőket arról, hogy a
karácsonyi díszvilágítást a VILL-KORR Kft. fogja leszerelni, amennyiben azt az
időjárási viszonyok lehetővé teszik.
A polgármester felhívta a képviselők figyelmét arra, hogy az
önkormányzatnak nincs rendelete a hangrögzítésre, ezért aki hangrögzítést készít
a zárt ülésen az bűncselekményt követ el.
A polgármester vállalta, hogy a következő testületi ülésre
árajánlatot kér a BOS üzem bekötő út aszfaltozására, illetve a földmunkák
elvégzésére.
A napirendi pontok tárgyalása után kérdés, interpelláció nem
volt. A képviselő-testület egyhangú döntése alapján az ülést a zárt üléssel
folytatták tovább.

kmf.

Kettinger János
polgármester

Németh Martina
gazdálkodási előadó
( a jegyző megbízásából )
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