Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Képviselő-testületének 2O13. július 11-én 8 órai kezdettel a
Győrladaméri Polgármesteri Hivatalban tartott rendkívüli testületi ülésén.
Jelen vannak:
Kettinger János polgármester
Gorgosilits Márta alpolgármester
Kiss Sándorné képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Nagy Kornél képviselő
Meghívott: Bugár Barbara a Győrújfalu-Győrladamér Gyermekjóléti Szolgálat munkatársa
Tanácskozási joggal részt vesz dr. Muli Orsolya aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Hiányzó: ifj. Lenti István képviselő
Makkos Dóra képviselő
Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja.
Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Napirendi pont javaslatok:
1. Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évre vonatkozó beszámoló elfogadása (előterjesztő: Bugár
Barbara családsegítő)
2. Győri Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodásának elfogadása (előterjesztő:
Kettinger János polgármester)
3. Oskar Voltz utca névváltoztatása (előterjesztő: Kettinger János polgármester )
4. Helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló döntés (iparigazdasági övezet építménymagasságának módosítása tárgyában)
5. Árvízi védekezéshez kapcsolódó vis maior pályázat benyújtásának jóváhagyására (előterjesztő:
Kettinger János polgármester)
6. Települési adattár létrehozása
7. Helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló döntés (a korábban
tervezett elkerülő út módosítása tárgyában)
8. Tulajdonosi döntések: árajánlatok kérése

Egyebek

Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
1. Gyermekjóléti Szolgálat 2012. évre vonatkozó beszámoló elfogadása (előterjesztő: Bugár
Barbara családsegítő)
Bugár Barbara családgondozó: Szeretnék bemutatkozni a Testületnek, Bugár Barbara
családgondozó vagyok. Majorné Szabó Bernadett utódjaként, 2013. május 1-től én látom el a
gyermekjóléti szolgálat családgondozói feladatait, Győrújfalu és Győrladamér községeken.
A múlt évben a gyermekjóléti szolgálat még az Ikrény Mikrotérség keretein belül működött.
2013. április 15.-től működik a Győrújfalu – Győrladamér Községek Önálló Gyermekjóléti
Szolgáltatója. Az alábbiakban a 2012. évre vonatkozó beszámolót fogom ismertetni a testülettel:
Ügyfélszolgálati napok minden hétfőn és csütörtökön voltak, ezt követően iskola, óvodalátogatás,
ügyintézés a családok érdekében hivatalos helyeken pl.: gyámhivatal, bíróság, kórházak. Később
családlátogatásokat szokott végezni Majorné Szabó Bernadett, általában 15-17 óra között.
Ügyfélfogadás az óvoda épületén belül zajlott, külön iroda helyiségben. – ez most is így van. A
gondozott családok a faluban: alapellátásban 2 család került a nyilvántartásba, hátrányos
helyzetűként. Átmeneti nevelésben egy család 2 gyermekét tartotta nyilván a szolgálat.
Eseti érdekvédelmi ügyként 1 esetben igazolatlan iskolai hiányzások miatt középiskolás tanulónak
az ügyét kezelte a szolgálat.Intézkedések







Bíróságra kísérés a szülőt
Gyámhivatalban 2 fiú apasági jogállásának elindítása
DNS vizsgálatmegszervezésében segítés
Titkolt terhesség felderítésében részvétel a védőnőnél együttműködve
Iskolás gyermek beilleszkedése problémáinak segítsége
Leányanya támogatás, - védőnővel együtt – aki fiatalkorúsága miatt került be a rendszerbe

Mostanra ez a leányanya nagykorú lett és Majorné Szabó Bernadett lezárta az ügyet, mert a lány
szépen neveli a gyermekét.
Preventív programok: hazafias témájú nyári távbor szervezése volt a központi program.
Évközben, a Föld napja alkalmából virághagymák vásárlása történt iskolás és óvodás
gyermekeknek.
Víznapra ásványvízvásárlás, a víz fontosságának megerősítése céljából. Mindezeket Majorné
Szabó Bernadett végezte! Jövőbeni terveim:






Ellátottak problémáinak csökkentése, ezek megoldásában segítés.
Szakszerű segítségnyújtás.
Helyi közösségi életben való részvétel.
A falvak gyermekintézményeinek illetve a gyerekek, pedagógusok minél jobb megismerése.
A pedagógusok munkájának segítése.
Néhány önálló szabadidős program szervezése illetve a gyermek jólétis napközis tábor
megszervezése nyaranként.

Kérem a T. Testülettől a beszámoló elfogadását!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
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51/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gyermekjóléti Szolgálat
2012. évre vonatkozó beszámolóját.
Felelős: Bugár Barbara
Határidő: azonnal
2. Győri Kistérségi Társulás módosított társulási megállapodásának elfogadása (előterjesztő:
Kettinger János polgármester)
Kettinger János polgármester: A Testület előtt is ismert, a megállapodás már többször módosításra
került, melyről testületi határozattal döntöttünk. Nekünk vannak még folyamatban lévő
pályázataink, ezért határoztunk úgy, hogy bennmaradunk a társulásban. A jelenlegi módosítás
jelentős változásokat nem tartalmaz, kisebb lesz a munkaszervezet, kevesebb költséggel. Kérem a
kistérségi megállapodás módosításának elfogadását.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
52/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megismerte és elfogadta a Győri
Kistérségi Társulás megállapodásának módosítását, továbbá megbízza a polgármestert, hogy a
testületi határozatot küldje meg a Győri Kistérségi Társulásnak.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. július 30.
3. Oskar Voltz utca név változtatása:
Kettinger János polgármester: Amint arról a testületnek is tudomása van, a BOS Bt. német
tulajdonosa fejlesztéseket tervez Magyarországon, melynek pontos helyszíne még nem ismert.
Nyilvánvalóan oda fogja telepíteni a gyárat, ahol a legkedvezőbbek a feltételek. A BOS Bt.
igazgatójával folytatott tárgyalások alapján két kérést fogalmaztak meg felénk: az egyik az Oskar
Voltz utca átnevezési kérelme lenne. A gyár korábban Voltz tulajdonában volt, erre tekintettel lett
elnevezve az utca. Mára már a helyzet jelentősen megváltozott, ezért kérik az utcanév módosítását.
Korábban is jelezhették volna, mert mára már 2 bejelentett lakos is van, és további építési
engedélyek kerültek kiadásra. Az Oskar Voltz utca új neve Wilhelm Baumeister lenne, a bekötő út
pedig Alfred Ostler lenne. Erről kellene határozni!
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Meg kívánom jegyezni, hogy ez nem egy egyszerű procedúra, valamint
az ott lakók véleményét is kell kérni.
Kettinger János polgármester: Én megkerestem az ott lakókat.
Kiss Sándorné képviselő: Mi lesz akkor, ha megváltoztatjuk, és nem jön ide? Ebből megint nagy
felháborodás lesz a faluban.
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Gorgosilits Márta alpolgármester: Miért nem lehet akkor módosítani, amikor már biztos, hogy
idetelepül az új gyár?
Kettinger János polgármester: Ezek a határozott kéréseik felénk, akkor nem fog ide települni, ha
ezeket nem teljesítjük. Tudomásul kell vennünk, hogy a falut ez a gyár tartja el az iparűzési adó
bevételéből.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 4 igen szavazattal 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
53/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy az Oskar Voltz
utcát Wilhelm Baumeister utcává nevezi át. Az utcához csatlakozó bekötő utat Alfred Ostler útnak
nevezi el.
A változás 2013. október 1. napján lép hatályba.
Felkéri az aljegyzőt, hogy gondoskodjon a változtatás címnyilvántartáson történő átvezetéséről.
Felelős: aljegyző
Határidő: 2013. október 1.
4. Helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló döntés (iparigazdasági övezet építménymagasságának módosítása tárgyában)
Kettinger János polgármester: A korábbi napirendi ponthoz kapcsolódóan a BOS Bt. másik
kérése az, a helyi építési szabályzatban található építménymagasságot módosítsuk 14 méterre, hogy
a tervezett üzembővítés megvalósítható legyen. A 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ez
egy egyeztetési procedúrát jelent, kezdve a partnerektől, egészen az állami főépítészig át, ez
körülbelül 4 hónapos időtartamot jelent. Nekünk most arról kell határoznunk, hogy ezt az eljárást
megindítjuk, és a hivatkozott kormányrendelet alapján lefolytatjuk az eljárást, azért, hogy a
tervezett építménymagasság módosítás átvezethető legyen.
Erre kérem a testület határozatát, hogy megindítjuk a fent megjelölt eljárást a tervezett
építménymagasság módosítása tárgyában!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:

54/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elhatározza, hogy a helyi építési
szabályzatról szóló 5/2005. (V.03.) rendelet 9. §-ának (7) bekezdésében lévő ipari gazdasági terület
építménymagasságát módosítani kívánja 14 méterre. A Testület tudomásul veszi, hogy ezen
módosítás elfogadásához a 314/ 2012.(XI.8.) Kormányrendelet szerint meghatározott egyszerűsített
eljárást kell lefolytatni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
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5. Vis maior pályázat benyújtásának jóváhagyása az árvízi védekezés költségeinek
megtérítésére.
Kettinger János polgármester: A vis maior támogatás felhasználásának szabályait a
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény (a továbbiakban:
költségvetési törvény), valamint a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól
szóló 9/2011. (II.15.) Korm. rendelet szabályozza. A pályázat benyújtásához szükséges szakértői
vélemény most készült el, a Duna utca végig helyre lesz állítva, a murvás szakasz is, ahol a depózás
volt. Valószínűleg 10 %-os önrésszel lehet majd pályázni, 32 M Ft lesz a helyreállítás becsült
költsége, ennek a 10%-os önrésze 3,2 M Ft. A BM által kiadott útmutató alapján a Képviselőtestületnek mindkét pályázat kötelező mellékleteként írja elő a testület határozatát arra
vonatkozóan, hogy a káreseményhez kapcsolódóan milyen biztosítással rendelkezik, más, a
tulajdonában lévő épületben ezt a feladatát nem tudja ellátni, a károsodott épület milyen kötelező
önkormányzati feladat ellátását szolgálja,vállalja a károsodott, kötelező feladatot ellátó épületre az
5. § (11) bekezdése szerinti értékkövető biztosítás megkötését,vállalja a károsodott ingatlannak a
költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását,saját
erejéből – részben vagy egészben – a vis maior esemény okozta helyzetet nem tudja megoldani,a
biztosítással kapcsolatos iratok:biztosítási kötvény másolata, amennyiben a kötelező feladatot ellátó
épületre nem köthető biztosítás, úgy erről a tényről szóló, legalább három országos
biztosítótársaság, káreseményt megelőzően kiadott nyilatkozata, biztosító által a káreseményhez
kapcsolódóan felvett helyszíni kár jegyzőkönyvének hiteles másolata, biztosító által megállapított
kár összegére vonatkozó dokumentum, ha a biztosító még nem állapította meg a kár összegét, akkor
legalább a biztosítónak benyújtott kárigény, egyéb dokumentumok másolata.
Az előterjesztésben szereplő határozatminták alapján kérem a kettő darab határozat meghozatalát!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Határozat

55/2013. (VII.11.) Kt.
A káresemény megnevezése: Árvízi védekezés
helye : Győrladamér, az 5.számú pályázati adatlapban szereplő utcák
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2013. év
Ft
Ft
Ft
1.074.503 Ft
1.074.503 Ft

%

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 1.074.503 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.
A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).

5

______________________ épület (név, hrsz)
______________________ épület (név, hrsz)
______________________ épület (név, hrsz)

___________________ kötelező feladat
___________________ kötelező feladat
___________________ kötelező feladat

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma
Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó.
*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető
határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a
támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar
Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja
ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Határozat

56/2013. (VII.11.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Út helyreállítása
helye : Győrladamér, Kossuth Lajos utca 381. hrsz.
Győrladamér, Duna utca 402. hrsz.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg
nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2013. év
3.219.245 Ft

%

Ft
Ft
28.973.206 Ft
32.192.451 Ft

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 32.192.451 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó) biztosítani.
A testület, illetve társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a
tulajdonát képezi.


A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák).
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______________________ épület (név, hrsz)
______________________ épület (név, hrsz)
______________________ épület (név, hrsz)


___________________ kötelező feladat
___________________ kötelező feladat
___________________ kötelező feladat

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / nem
rendelkezik* (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése
Biztosítási szerződés száma



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész aláhúzandó.

*A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan
időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának
benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága
felé.



Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira
tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja
ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
 A testület a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.). számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.

6. Települési értéktár létrehozása:
Dr. Muli Orsolya aljegyző: A magyar nemzeti értékek és a hungarikumok gondozásáról szóló
114/2003. (IV.16.) Kormány rendelet 2. §-ának (1) bekezdése alapján a rendelet hatályba lépésétől
számított 60 napon belül kell döntést hozni arról, hogy kíván-e élni a települési, tájegységi értéktár
létrehozásának lehetőségével. Az értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés meghozatalára-mely
lehet nemleges is- a települési önkormányzatot a rendelet kötelezi. A 2012. évi XXX. Tv 1. §-ának
(1) bekezdése e.) pontja alapján települési értéktár a települési önkormányzat területén fellelhető
nemzeti értékek adatait tartalmazó gyűjtemény. Ezen rendelet 6. §-ának (1) bekezdése szerint a
helyi önkormányzat közigazgatási területén fellelhető, illetve az ott létrehozott nemzeti érték
felvételét a települési értéktárba bárki kezdeményezheti írásban.
Kíván-e a testület ezzel a lehetőséggel élni? Tudnak-e ilyen gyűjtemény létéről?
Dombóvári Rita képviselő: Nem tudunk ilyenről.
Kettinger János polgármester: Én tartózkodni fogok, nem tudom, hogy a NATURA 2000 ilyennek
minősül-e?
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 4 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett
az alábbi határozatot hozta:
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57/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem kíván élni a
települési, tájegységi értéktár létrehozásának lehetőségével. A Testület felhatalmazza a
polgármestert, hogy a döntést követő 30 napon belül a Megyei Közgyűlés Elnökét tájékoztassa.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. augusztus 11.
7. Helyi építési szabályzat módosítására irányuló eljárás megindításáról szóló döntés (a korábban
tervezett elkerülő út módosítása tárgyában)
Kettinger János polgármester: A korábbi elképzelések szerint 1998-ban megépült volna egy
szigetközi mentesítő út, amely Vámosszabadi-Gyulamajor vonalban ment volna, és ennek részeként
a Rákóczi utca mögé lett tervezve a győrladaméri szakasz, kinn a határban. 2011-ben lett módosítva
a helyi építési szabályzatunk, 0116/3. hrsz-ra módosult. Ennek megvalósítására nem került sor, a
javaslatom az, hogy terveztessük át a jelenlegi helyzet alapján, melynek költségeit mi álljuk, a
majdani utcáét pedig a lakók fogják. A fent nevezett út már nem szerepel, ezért az akkor
megállapított út szélességet kívánjuk módosítani 22 méterről 12 méterre. Erre szeretnék árajánlatot
kérni, illetve elindítani az eljárást az 314/2012.(XI.8.) Kormányrendelet alapján ez egy egyeztetési
procedúrát jelent, kezdve a partnerektől, egészen az állami főépítészig át, ez körülbelül 4 hónapos
időtartamot jelent. Nekünk most arról kell határoznunk, hogy ezt az eljárást megindítjuk, és a
hivatkozott kormányrendelet alapján lefolytatjuk az eljárást, azért, hogy az út áttervezhető legyen.
Kérem a testület felhatalmazását az ezzel kapcsolatos árajánlat beszerzésére!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
58/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 0116/3. hrsz.-ú út megnevezésű ingatlan áttervezésének költségeit tartalmazó árajánlatot
beszerezze, és azt a testület elé tárja.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
59/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 0116/3. hrsz.-ú út módosítását
elhatározza.
A Testület tudomásul veszi, hogy ezen módosítás elfogadásához a 314/ 2012.(XI.8.)
Kormányrendelet szerint meghatározott egyszerűsített eljárást kell lefolytatni.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
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8. Tulajdonosi döntések:

8.a.
Kettinger János polgármester: A sportcsarnok pályázat benyújtásához a 120., 121-es hrsz.-ú
ingatlanokból a szükséges ingatlanrész megvásárlására irányuló adásvételi szerződéseket
megkötöttük, aláírtuk. A jelenlegi állapot szerint osztatlan közös tulajdonban vagyunk, a következő
lépés a telekalakítás lesz, és így a 119. hrsz.-ú ingatlanba olvadnak be. Arra kérném a Testület
felhatalmazását, hogy a telekhatáron a kerítéselemeket készítessük el, ezen árajánlat beszerzésére
kérném a felhatalmazását!
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
60/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az Önkormányzat által megszerzett 121. hrsz.-ú ingatlanrészen a kerítés elkészítésének költségeit
tartalmazó árajánlatot beszerezze, és azt a testület elé tárja.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
8.b.
Kettinger János polgármester: A bölcsődei hiányosságok pótlása folyamatban van, erről a
beszámolót elkészítettem és megküldtem a Szociális-és Gyámhivatalnak. A további javaslatom az,
hogy a bölcsődei játszóteret bővítsük egy 3X3 m méretű homokozóval, ennek beszerzésére kérem
a Testület felhatalmazását.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
61/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a bölcsődei játszótérre egy 3 X 3 m nagyságú homokozót szerezzen be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.
8. c.
Kiss Sándorné: Ha már az óvodánál tartunk, az én javaslatom az lenne, hogy az óvoda előtti
kavicsos részre is kérjük árajánlatot, olyan gödrös ott mindig az út. Betonnal, vagy térkővel kellene
kirakni.
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Kettinger János polgármester: Kérem szavazzunk a határozati javaslatról!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
62/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az óvoda előtti kavicsos útszakasz térkővel történő burkolására szerezzen be árajánlatot!
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.

8.d.
Kettinger János polgármester: Páli Béla elkészítette a BOS melletti bekötő utat (419/13. hrsz), a
víz azonban nem került bevezetésre. A víz bevezetésének költségére –amely a Gábor Szabolcs
telkének széléig menne, és a 419/5, 419/7, 419/8. hrsz.-ú telkeket érintené -szeretnék árajánlatot
kérni, erre kérném a Testület felhatalmazását.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
63/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
a 419/13. sz. út vonatkozásában a víz bekötésének költségeire szerezzen be árajánlatot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 1.
8.e. Rigó Béla emléktorna
Kettinger János polgármester: Olyan megkeresést kaptam Rigó Béla testvérétől, hogy Rigó Béla
emlékkupát szeretne rendezni augusztus elején, melyhez az Önkormányzat támogatását kérné
50.000-Ft erejéig, illetve egy emléktáblát is szeretne elhelyezni a sportöltöző falán, melyhez az
Önkormányzat engedélyét kéri.
Erről kérném a Testület szavazatát!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
64/2013. (VII.11.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja 50.000-Ft-tal a
megrendezésre kerülő Rigó Béla emléktornát, egyben hozzájárul ahhoz, hogy a sportöltöző falán
Rigó Bélára emlékező emléktábla kerüljön elhelyezésre.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
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9. Egyebek:
Kettinger János polgármester: A Magyar Vöröskereszttől kaptunk kárfelmérő lapokat, én
50érintett családot jelöltem meg. A korábbi tájékoztatástól eltérően most úgy tűnik, hogy csak
fertőtlenítőszereket kaunk, klórmeszet, hipot. Ma 13 órára megyünk be az ellátmányért.
Ha más kérdés nincs, szavazzunk arról, hogy zárt ülést tartunk.
Határozat

65/2013. (VII.11.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy munkáját zárt
ülésen folytatja.
Felelős: polgármester
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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