Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Képviselő-testületének 2O13. június 13-án 15 órai kezdettel a
Győrladaméri Polgármesteri 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
Meghívott: Vargáné Madarász Valéria Bóbita Óvoda és Bölcsőde vezetője
Tanácskozási joggal részt vesz dr. Muli Orsolya aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Hiányzó: ifj. Lenti István
Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja.
Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Napirendi pontok:
1. Sportcsarnok pályázathoz szükséges ingatlanok vásárlása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
2. Bóbita Óvoda és Bölcsőde módosító okiratának elfogadása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
3. Bölcsődei hiányosságok ismertetése, pótlása (előterjesztő: Kettinger János polgármester )
4. Árvízi védekezéshez kapcsolódó vis maior pályázat benyújtásának jóváhagyására (előterjesztő:
Kettinger János polgármester )
5. Győrladaméri Községi Iskola elnevezésének jóváhagyása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester )
6. Egyebek
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (6 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
1. Sportcsarnok pályázat benyújtásához szükséges ingatlanok megvásárlása
Kettinger János polgármester: Mint a testület előtt is ismert, a pályázat benyújtásához jogilag
tiszta ingatlanokat kell prezentálnunk. A meglévő ingatlanunkhoz további területeket kell
vásárolnunk a szomszédos telkekből, ahhoz, hogy megfelelő nagyságú sportcsarnokot építhessünk.

A korábbi tárgyalásoknak megfelelően a két szomszédos telektulajdonos 120., 121-es hrsz.-ú
ingatlanából hajlandó eladni 583 m2-t, illetve 509 m2 területet
3000-Ft/m2 áron az
Önkormányzatnak. A fenti 121. hrsz.-ú ingatlan telektulajdonosai Berta Ernő és Bojnár Vincéné,
továbbá a 120. hrsz.-ú ingatlannak Ábrahám Ferenc és felesége a tulajdonosa.
Kérem a T. Testület felhatalmazását az adásvételi szerződések megkötésére és aláírására.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
43/2013. (VI.13.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a Győrladamér 120. hrsz.-ú ingatlan tulajdonosaival Ábrahám Ferenccel és Ábrahám Ferencné
Cseri Katalinnal az 583 m2 terület megvásárlásáról szóló, továbbá a 121. hrsz.-ú ingatlan
tulajdonosaival Berta Ernővel és Bojnár Vincénével az 509 m2 terület megvásárlásáról szóló
adásvételi szerződéseket megkösse és aláírja, a Képviselő-testület által meghatározott 3000-Ft/m2
áron, amely a 120. hrsz.-ú ingatlanrész esetében 1.749.000-Ft, a 121. hrsz.-ú ingatlanrész esetében
1.527.000-Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. A Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde módosító okiratának elfogadása
Kettinger János polgármester: Győrladamér és Győrújfalu Községek Képviselő-testülete 2010.
május 12. napján megállapodást kötött a kötelező közoktatási feladatok társulás útján történő
megvalósítására, melyben vállalták a felek a kötelező óvodai nevelés ellátását. A márciusi testületi
ülésen 18/2013.(III.28.) határozattal elfogadtuk, hogy kilépünk a társulásból, ezt Győrújfalunak is
jeleztük. Ezt követően a győrújfaluiak is meghozták a határozatukat. Kató Mária jegyző asszony
elkészítette az intézmény módosító okiratát, amely alapján óvodánk önálló intézményként
működik tovább. Kérem a módosítás elfogadását!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
44/2013. (VI.13.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a
Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását, továbbá megbízza a
polgármestert, hogy az alapító okiratban a változást vezesse át, és az új, egységbe szerkesztett
okiratot az intézménynek, valamint a MÁK-nak a szükséges változás-bejelentésekkel együtt küldje
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. június 30.
3. Bölcsődei hiányosságok ismertetése:
Kettinger János polgármester: Amint arról a testületnek is tudomása van, ellenőrzést tartott a
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala a tavalyi évben a
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bölcsődében. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok egy része – véleményem szerintteljesíthetetlenek, itt elsősorban az udvari játszótér kialakítására és a mosdók átalakítására
gondolok. Nem értem, ha ilyen hiányosságaink vannak, hogyan kaphatott működési engedélyt az
intézmény.
Vargáné Madarász Valéria óvodavezető:
Szeretném a testületet tájékoztatni arról, hogy a faluban egyre nagyobb az igény a bölcsőde iránt. 2
és fél éves kortól a gyermekeket átvesszük az óvodába, amennyiben szobatiszták. 6 fő bölcsisünk
van, de 8 fő szülei jelezték a beiratkozási szándékukat. Véleményem szerint nincsenek
teljesíthetetlen követelmények, üvegfallal megoldható a mosdó kérdés, valamint az udvari játszótér
is kialakítható a gyermekeknek. Ez a két leglényegesebb hiányosság.
Dr. Muli Orsolya aljegyző:
Taxatíve felsorolva a hiányosságok az alábbiak:
1. Az öltözőben biztosítani kell minden gyermek számára az öltözőszekrényt.
2. A fürdőszoba használatakor biztosítani kell a látó-és hallótávolságot, a zuhanytálca mellől
hiányzó kapaszkodót pótolni kell és itt kell elhelyezni a pelenkázót.
3. A csoportszoba hiányzó falburkolatát pótolni kell.
4. A bútorok feleljenek meg a bölcsődés korosztály igényeinek.
5. Bővüljön a játéktároló polcok száma, a játékok mennyiségét szintén bővíteni kell.
6. A jogszabálynak megfelelően kell kialakítani az udvart és a homokozót.
7. Az étkezésnél biztosítani kell azt, hogy az étel a bölcsődés korosztály igényeinek megfelelő
legyen.
Vargáné Madarász Valéria óvodavezető:
Az előírt feltételek egy részének megvalósítását megkezdtük, itt a legnagyobb hiányosság az udvari
játszótér kialakítása, de álláspontom szerint ez is kivitelezhető a hátsó udvarban, ott ki tudnánk
alakítani a megfelelő játszóteret a gyermekeknek. Szeretném kérni a T. Testülettől, hogy az óvoda
részére kertészt biztosítsanak, nagyon elhanyagoltak a füves területeink, bokraink.
Kettinger János polgármester:
Az általad említett helyen tűzvédelmi okokból nem kivitelezhető az udvari játszótér. Álláspontom
az, hogy az előírt hiányosságokat pótoljuk, és utána újra kihívjuk az ellenőrzést végző hölgyet,
hogy beszéljük át az elvégzett munkákat. Az óvoda vezetőt szeretném megkérni, hogy a szülőktől
olyan munkáltatói igazolást szerezzen be, amin az szerepel, hogy ténylegesen hány órát dolgozik a
szülő.
Aki egyetért azzal, hogy az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat pótoljuk, kérem szavazzon.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
45/2013. (VI.13.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint fenntartó vállalja, hogy a
Bóbita Óvoda és Bölcsőde intézményében, a bölcsődei részlegben feltárt hiányosságokat pótolja, a
határozatban foglaltak szerint.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 11.
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4. Vis maior pályázat benyújtásának jóváhagyása az árvízi védekezés költségeinek
megtérítésére.
Kettinger János polgármester: Az árvízi védekezés költségeinek megtérítésére vis maior
pályázatot kellett benyújtanunk, a védekezés költségeinek megtérítésére és az utak helyreállítására,
melynek részletes szabályait a 9/2011 (II.15.) kormányrendelet tartalmazza. Ezt a veszélyhelyzet
kihirdetésétől számított 7 napon belül kellett benyújtanunk, a számlák összegyűjtésére és a
komplett pályázati anyag összeállítására 40 napunk van, amelynek elmulasztása jogvesztő. Nálunk
leginkább a homok rendelése és majdani elszállítása jelent kiadást, valamint a belvíz jelent nagyobb
problémát. Beszéltem a tűzoltó parancsnoksággal, hogy mi olyan homokot hozattunk mindenhova,
amit egyébként máskor a homokozóinkba is hozatunk. Olyan zsákokba töltöttük, amik fóliázottak
belülről, így a homok száraz maradt. Az eddigi álláspont az volt, hogy a homokot meg kell
semmisítenünk, most azonban érkezett az ÁNTSZ-től egy levél, mely alapján az az ajánlás, hogy
raktározzuk el valahol, és egy esetleges újbóli védekezés során újra felhasználható, más célra
azonban nem hasznosítható.
A benyújtott vismaior pályázat jóváhagyására kérném a testület határozatát, kérem szavazzunk.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
46/2013. (VI.13.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a benyújtott vis maior
pályázatokat az árvízi védekezés költségeinek megtérítésére, valamint az utak helyreállítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 14.
Kettinger János polgármester: Ehhez kapcsolódó téma, hogy az Árpád utcában feljött a belvíz,
szombat éjszaka kiárkolták a telkek végét az ott lakók, és elvezették a Frank Laci telke mögé, és ott
felrakták homokzsákokkal. Az lenne a kérésem, hogy a homokzsákokból építenénk egy gátat, a
Bachmannék engedélyével, és így gátat szabnánk a víznek. Kérnénk árajánlatot arra, hogy a
homokzsákokat fóliával betakarnánk, és hozatnánk rá földet is, az milyen költségekkel járna?
Kiss Sándorné képviselő: Írásban kérjük beleegyezést az érintettektől.
Kettinger János polgármester: Aki egyetért a határozati javaslatban foglaltakkal, kérem
szavazzon.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
47/2013. (VI.13.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
árajánlatot kérjen az Árpád utcában lévő, Frank László telke mögötti gát megépítéséhez szükséges
anyagköltségekről, és egyéb járulékos költségekről.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 31.
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5. Győrladaméri Községi Általános Iskola elnevezésének jóváhagyása
Kettinger János polgármester: A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Győri Tankerületétől
kaptunk egy megkeresést, amely alapján az önkormányzat, mint működtető véleményét kérik 2013.
június 30. napjáig az iskola elnevezéséről. A javasolt név: Győrladamér Községi Általános Iskola.
Kérem szavazzunk, hogy elfogadjuk-e a javasolt elnevezést!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Határozat

48/2013. (VI.13.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint működtető elfogadja a
Győrladamér Községi Általános Iskola elnevezést a községi iskolára.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 30.
6. Egyebek
Az árvízi védekezésben résztvevők megvendégelése
Kettinger János polgármester: Június 22.-én szombaton 17 órai kezdettel tervezzük a sportpályán
az árvízi védekezésben résztvevők megvendégelését a kormányhivataltól kapott 50 kg őzhúsból
készített pörkölttel. Egy kis félreértés történt az árvízi védekezés során az ebédfőzéssel
kapcsolatban, és ennek kárpótlására kaptuk az őzhúst. Mindenkit szeretettel várunk!
Van még egy napirendi pontunk, az egyik munkavállalónkról van szó, ezt zárt ülésen tárgyaljuk,
erre nézve kérem a Testületet, hogy szavazzunk!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Határozat

49/2013. (VI.13.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy munkáját zárt
ülésen folytatja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést a képviselőtestület egyhangú döntése alapján a zárt üléssel folytatták tovább.
K.m.f.
Kettinger János
polgármester

Kató Mária jegyző nevében és
felhatalmazásából
dr. Muli Orsolya aljegyző
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