Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Képviselő-testületének 2O13. szeptember 12-én 17 órai
kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi ülésén.
Jelen vannak:
Kettinger János polgármester
Dombóvári Rita képviselő
Makkos Dóra képviselő
Nagy Kornél képviselő
ifj. Lenti István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz dr. Muli Orsolya aljegyző, aki a jegyzőkönyvet is vezeti.
Hiányzók:
Gorgosilits Márta alpolgármester
Kiss Sándorné képviselő
Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja.
Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes.
Napirendi pont javaslatok:
1. Esélyegyenlőségi terv elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
2. Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított alapító
okiratának elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
3. Rendezési terv felülvizsgálata (előterjesztő: Kettinger János polgármester )
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
5. Vis maior pályázatokról tájékoztatás nyújtása, árajánlat kérése (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
6. Tulajdonosi döntések: pályázatok benyújtása
7. A közterületek filmforgatási célú igénybevételének szabályait tartalmazó önkormányzati
rendelet elfogadása
8. Kérdések, interpellációk
9. Egyebek
Szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.

67/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a napirendi pontokat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása (előterjesztő: Ketinger János polgármester)
Kettinger János polgármester:
Tisztelt Képviselő-testület! 2013. július elsejétől kizárólag úgy lehet beadni helyi és uniós
pályázatokat, ha az Önkormányzat rendelkezik esélyegyenlőségi programmal.
A hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életkörülményeinek javítását szolgáló helyi
esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség
előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) 31. §-a írja elő a települési
önkormányzatok számára.
A HEP helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll, amelyet a települési önkormányzat ötévente, öt
év időtartamra fogad el. Elkészítésének szempontjait, az esélyegyenlőségi területeket és a HEP
célcsoportjait a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: 321/2011.
(XII. 27.) Korm. rend.) tartalmazza.
A 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének előírása értelmében a HEP
célcsoportjai a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok,
különösen a
mélyszegénységben élők,
romák,
gyermekek,
nők,
idősek és
fogyatékkal élők
A program Időbeli hatálya: 2013. július 1.–2018. december 31. A 2003. évi CXXV. törvény
módosításának 63/A § (4) bekezdése alapján Győrladamér község Települési Esélyegyenlőségi
Programjának időarányos megvalósulását, illetve a helyzetelemzésben feltártak esetleges
megváltozását ötévente áttekinteni, és a helyi esélyegyenlőségi programot felülvizsgálja.
A felülvizsgálat dátuma: 2018. december 31-ig.
A fentiek alapján javasolom az esélyegyenlőségi program, és annak mellékleteinek elfogadását.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
68/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programját, és az annak mellékletét képező HEP jegyzéket és intézkedési tervet.
A képviselő-testület felkéri a HEP-ben érintetteket, annak végrehajtására.
Felelős:HEP intézkedési terve szerint érintettel
Határidő:folyamatos, ill. az intézkedési terv szerint
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2. Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás módosított alapító
okiratának elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
Kettinger János polgármester: A Testület előtt is ismert, a megállapodás már többször módosításra
került, melyről mindig testületi határozattal döntöttünk. A megállapodás módosítása az
előterjesztés mellékletét képezi. Az alábbi határozati javaslatokról kell döntenünk (felolvasva az
előterjesztés):
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
69/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
Alapító okirat módosítását az előterjesztés 1. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
70/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az
Alapító okirat módosításának elfogadásáról a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulást a határozat megküldésével értesítse.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
71/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az 1. sz. mellékletben foglalt és átvezetett, módosításokat tartalmazó Alapító Okirat aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: az Alapító Okirat módosításának a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás valamennyi tag önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
72/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező felhatalmazó levél aláírására azzal, hogy a Társulási
Tanács részére ez a dokumentum akkor kerül majd kiküldésre, amikor a Társulási Tanács az
Önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az Önkormányzat pénzforgalmi
szolgáltatóhoz beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatát az önkormányzat részére
megküldte.
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Felelős: polgármester
Határidő: a Társulási Tanács beszedési megbízás benyújtására vonatkozó határozatának az
Önkormányzat általi kézhezvételtől számított 5 munkanapon belül.
3. Rendezési terv felülvizsgálata (előterjesztő: Kettinger János polgármester )
Kettinger János polgármester: A Talent Plan Kft. megkeresett, hogy a rendezési tervünk és a helyi
építési szabályzatunk felülvizsgálata aktuálissá vált, ezzel kapcsolatban kérném a testület
felhatalmazását az árajánlat megkérésére. Nagyon sok téma van, ami miatt módosítanunk kellene
az építési szabályzatot, gondolok itt az 1 telek 1 lakóház problémára, vagy a teleknagyság
csökkentésére, vagy a tetősík csökkentésére. Ezeket össze kell írnunk, és a szakemberekkel
átbeszélnünk, hogyan tudjuk a módosításokat átvezettetni.
Határozat

73/2013. (IX.12.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a helyi
építési szabályzat és rendezési terv felülvizsgálatával kapcsolatos árajánlat kérésére.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.) önkormányzati rendelet
módosítása
Kettinger János polgármester: A szöveges beszámolót és a rendelet tervezetet a képviselők
megkapták, van-e ezzel kapcsolatosan bármilyen kérdés? Ha nincs, akkor kérném a módosító
rendelet elfogadását!
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az
alábbi rendeletet hozta:
7/2013. (…...)

önkormányzati rendelet
Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.26.)
önkormányzati rendelet módosítást elfogadta.

5. Vis maior pályázatokról tájékoztatás
Kettinger János polgármester: 2 db pályázatunk van elbírálás alatt, az út pályázatból az előzetes
értesítés alapján 12.664.000-Ft-ot kapunk, ez azonban nem elég a két utcára, mert ennek alapján a
Kossuth utcára 1 réteg aszfalt kerülne, de ez nem elégséges. A két utcára az előzetes felmérések
alapján 20 M Ft-ba kerülne, ehhez azonban az Önkormányzatnak is biztosítania kell saját erőt a
pályázati forrás mellé.
Kérném a testület felhatalmazását árajánlat kérésére, és ennek birtokában tudunk továbblépni, és a
költségvetésbe betervezni.
74/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a két
utca aszfaltozására vonatkozó árajánlat kérésére.
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Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
6. Tulajdonosi döntések:

6.a.: önkormányzati honlap fejlesztése
Kettinger János polgármester: Győrladamér honlapja elavult, különösen az árvízi védekezés
kapcsán kaptunk kritikákat a lakosságtól, hogy nem elég gyorsan frissültek az információk.
Valóban a honlap nem elégíti ki az igényeket, könnyen feltörhető, elavult, nehézkes a
kezelőprogram. Ezt szeretnénk megszüntetni, és amennyiben a T. Testület jóváhagyja, egy modern,
megújult külsejű, gyorsan frissülő honlapja lesz a községnek. Felvettük a kapcsolatot honlap
készítőkkel, és a Szigetköz-Net árajánlata alapján 219.456-Ft lenne a honlap készítés költsége, a
továbbiakban pedig mi töltenénk fel adatokkal, friss információkkal a szerkesztő felületeket.
Kérem a Testület jóváhagyását az új honlap megrendelésére!
75/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megrendeli a Szigetköz.Net Kft.-től a
község honalpját, melynek költsége 219.456-Ft.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
6.b. Sportpálya felújítás:
Kettinger János polgármester: A sportegyesület az MLSZ-től labdarúgó pálya felújítására
pályázott, amely költsége összesen 749.157-Ft, ebből a megnyert összeg 524.410-ft, a fizetendő
önrész pedig 224.747-Ft, ezzel kapcsolatban kérik az Önkormányzat támogatását.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
76/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladaméri Sportegyesület által
megnyert labdarúgó pálya felújításához szükséges 224.747-Ft önrészt biztosítja.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
Kettinger János polgármester: A másik pályázattal kapcsolatos kérése a Sportegyesületnek, az
utánpótlással neveléssel kapcsolatos, itt 2.849.998-Ft a megnyert összeg, itt a fizetendő önrész
316.666-Ft lesz.
Kérem szavazzunk a határozati javaslatról.
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
77/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladaméri Sportegyesület által
az utánpótlás neveléssel kapcsolatos pályázati önrészt, azaz 316.666-Ft önrészt biztosítja.
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Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
6. c. Térfigyelő kamerák felújítása
Kettinger János polgármester:
Többször beszéltük már a testülettel, hogy a szelektív hulladékgyűjtő szigetek nagyon rossz
állapotban vannak a faluban, ismeretlenek folyamatosan hordanak oda olyan szemetet is, amelyek
nem oda valók. Ennek megakadályozására beszéltük azt, hogy ezeket a szigeteket kamerákkal kell
felszerelnünk, így nyomon tudjuk követni az illegális szemétlerakást. Ezen felül kamerákat
helyeznénk el a sportöltözőnél, az iskolánál, a hivatal mögött, továbbá a jelenlegi két kamera is
cserére kerülne. Az összes kamera költsége így 2.815.082-Ft-ba kerülne, folyamatos ellenőrzés
alatt állna, a kamerarendszer a hivatalban kerülne elhelyezésre, az aljegyzői irodában.
Kérném a testületet, hogy a határozati javaslat alapján az árajánlatot elfogadni, és a
kamerarendszert megrendelni szíveskedjen!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
78/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Képviselő-testülete megrendeli a Patent Biztonságtechnikai Kft.-től a községi
kamerarendszer – Intellio kamerarendszer, szerver- telepítését 2.815.082-Ft értékben.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatosan
6. d. Óvodai tűzoltókészülékek ellenőrzésének megrendelése
Kettinger János polgármester: Az óvodavezető kérése alapján a tűzoltó készülékek
felülvizsgálatát meg kell rendelnünk. Kérem a testület felhatalmazását a megrendelés
lebonyolítására!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
79/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Képviselő-testülete az óvodai tűzoltó készülékek felülvizsgálatára vonatkozó
megrendelés lebonyolítására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
6. e.
Kettinger János polgármester: Az Önkormányzat rendezési tervében szereplő Győrladamér 05/33
hrsz.-ú Szabó Nándor tulajdonát képező, 05/34. hrsz.-ú Cseri Gyula tulajdonát képező, valamint a
05/1. hrsz.-ú Sághi Miklósné ½ tulajdoni hányadát, Cseri Lászlóné ½ tulajdoni hányadát képező
ingatlanokra, valamint a 05/2. hrsz.-ú Cseri Gyuláné 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlanokra az
önkormányzat elővételi jogának rávezetését kértük, mivel ezek fejlesztési területek. Kérem a
testület felhatalmazását arra, hogy a tulajdonosokkal tárgyalásokat folytassunk, és ezen területek
megvásárlásáról egyeztetéseket kezdjünk!
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
80/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a Győrladamér 05/33 hrsz.-ú Szabó Nándor tulajdonát képező, 05/34. hrsz.-ú Cseri Gyula tulajdonát
képező, valamint a 05/1. hrsz.-ú Sághi Miklósné ½ tulajdoni hányadát, Cseri Lászlóné ½ tulajdoni
hányadát képező ingatlanok, valamint a 05/2. hrsz.-ú Cseri Gyuláné 1/1 arányú tulajdonát képező
ingatlanok megvásárlását célzó tárgyalás lefolytatására.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
6. e.
Bursa Hungarica szándéknyilatkozat
Kettinger János polgármester: Idén is kiírásra kerül a Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat a
hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására,
melyhez idén is csatlakozni kívánunk. Bár hivatalosan még nem kaptunk értesítést a 2014. évi
kiírásról, de a napokban már várható az értesítés.
Kérem a testület nyilatkozatát az ösztöndíj pályázathoz való csatlakozáshoz!
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
81/2013. (IX.12.) Kt.

Határozat

Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. évi rendszeréhez és felhatalmazza a
polgármestert a Csatlakozási Nyilatkozat aláírására.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, a Bursa Hungarica pályázatokkal kapcsolatos
döntések meghozatalára és az egyéb szükséges intézkedések megtételére, valamint, hogy a
végleges pályázati kiírás ismeretében a 2014. évi Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíj pályázathoz szükséges önkormányzati önrész fedezet biztosításáról gondoskodjék.
Felelős: polgármester
Határidő: következő testületi ülés
8. A közterületek filmforgatási célú igénybevételének szabályait tartalmazó önkormányzati
rendelet elfogadása
Dr. Muli Orsolya aljegyző: A Mötv. 23. §.-a (4) bekezdésének 19. pontja és (5) bekezdésének 2.
pontja szerint szerint az önkormányzat feladata a tulajdonában álló közterületek használatára
vonatkozó szabályok és díjak megállapítása. A mozgóképről szóló 2004. évi II. tv. (filmtörvény)
módosításra került, melynek alapján kötelezettséget ír elő az önkormányzatoknak, hogy alkossanak
rendeletet a közterületek filmforgatási célú igénybevételének szabályairól. A fentiek alapján kérem
a rendelettervezet elfogadását!
A Képviselő-testület a rendelet tervezetet megismerte és 5 igen (egyhangú) szavazattal az
alábbi rendeletet hozta:
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8/2013. (…...)

önkormányzati rendelet
Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az
önkormányzati tulajdonban álló közterületek filmforgatási célú
használatáról szóló 8/2013. (IX.12.) önkormányzati rendeletet
elfogadta.

9. Egyebek:
Ladoméri Tanya Egyesület kérelme
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tolmácsolom a Ladoméri Tanya Egyesület (képviseli Nyers Viktor
elnök) kérelmét, melyben az Önkormányzat támogatását kéri, akár jelképes összeggel is.
Maga az egyesület a község népszerűsítését tekinti küldetésének, ehhez kéri az anyagi támogatást.
Az én javaslatom az, hogy a költségvetési tervezésnél betervezzük, és jövő évben a civil
szervezeteknek járó támogatást részükre is megadjuk.
Kettinger János polgármester: Rendben.
Dombóvári Rita, Makkos Dóra, Nagy Kornél, Lenti István képviselők: Rendben, elfogadjuk.
Dr. Muli Orsolya aljegyző: A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Főosztályától kaptunk egy javaslatot, amely a 2013. június 13. napján tartott zárt testületi ülésre
vonatkozik. Ebben arról van szó, hogy Horváth János munkavállaló ügyét a testület annak ellenére
tárgyalta zárt ülésen, hogy ezen tárgykör nem testületi hatáskör, és ezen felül az érintett nem kérte.
Ez tehát nem tartozik a testület hatáskörébe, ezért ezen napirendi pontot a nyilvános ülésre
vonatkozó szabályok szerint kell kezelnünk.
Kérdezem a testületet, hogy ezen javaslatot elfogadja, ezt tudomásul veszi?
A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag 5 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozta:
Határozat

82/2013. (IX.12.) Kt.

Győrladamér Község Képviselő-testülete elfogadja a 2013. június 13. napján tartott zárt testületi
ülésre vonatkozó törvényességi javaslatot, melynek alapján a zárt ülés napirendi pontját a nyilvános
ülés jegyzőkönyvére vonatkozó szabályok alapján kell kezelni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 15.
Kettinger János polgármester: Az idősek napját szeretném még megbeszélni, október hónapban
tartjuk. Az október 11.-e megfelel? 16 órától lenne a szentmise, utána jönnének a Győri Nemzeti
Színház művészei, majd vacsora. Megfelel az időpont?
Makkos Dóra, Dombóvári Rita képviselők: Igen, persze.
A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést a polgármester
18.30 perckor berekesztette.
K.m.f.
Kettinger János
polgármester

Kató Mária jegyző nevében és
felhatalmazásából
dr. Muli Orsolya aljegyző
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