Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. április 3.-án 11
órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott rendkívüli testületi
ülésén.
Jelen vannak:
Kettinger János polgármester
Kiss Sándorné képviselő
Nagy Kornél képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Makkos Dóra képviselő
Gorgosilits Márta alpolgármester
Hiányzó:
ifj. Lenti István képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz:
Kató Mária jegyző
dr. Muli Orsolya aljegyző, 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. Sportcsarnok építésére pályázat benyújtása (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
2. Közbiztonsági növelését szolgáló pályázat benyújtása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
3.Rendezési (településfejlesztési
polgármester)

terv)

módosítása

(előterjesztő:

Kettinger

János

4. Köztisztviselői jutalom (előterjesztő: Kettinger János polgármester)
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (6 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
41/2014. (IV. 03.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a napirendi pontokat.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1.) Sportcsarnok építésre kiírt pályázatról való döntés
Kettinger János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! Üdvözlöm az ülésünkön megjelent
Kató Mária jegyző asszonyt. A rendkívüli ülés összehívására a sportcsarnok pályázat kiírása
miatt került sor, melynek benyújtásához kérem a testületi felhatalmazást. Elmondanám akkor a
főbb paramétereket a pályázattal kapcsolatban:
A sportcsarnok kivitelezési költsége maximálisan 300.000.000-Ft, ebből az önrész, tehát amit a
testületnek kell biztosítania önrészként, a teljes összeg 30%-a, azaz 90.000.000-Ft, 70%-a
pedig a társasági adóból tevődik össze. Az engedélyezési terv összegszerűen hozzávetőlegesen
3.000.000-Ft, ezt is nekünk kell kifizetnünk, de a terv elkészítésének költségeiről is tárgyalást
folytatok, tehát lehetséges, hogy ez még kevesebb is lesz. A pályázatot ápr. 11.-ig kell
benyújtanunk, a Győrladaméri Sportegyesület fog pályázni, a 70% társasági adóból, az MLSZ
15 évig haszonélvezeti joggal fog az épület felett rendelkezni. 2 év alatt lesz az önrész
megfizetve. Írunk egy szerződést, hogy Győrladamér Község Önkormányzata megkapja az
épület tulajdonjogát.
Az általános tartalékunk 23 millió forint, útépítésre, útfelújításra 20 millió forintot terveztünk
be, azt megkapjuk az adósságkonszolidációs pályázaton, tehát ez a 20 millió forintunk is
megmarad, az E-on is folyamatosan fizeti az áramelszámolási vitánkból származó összeget, a
Gdf-Suez körülbelül 2 M Ft-ot fizetett, ez már bejött a számlánkra.
Kató Mária jegyző, Dr. Muli Orsolya aljegyző: Ki a pályázat kiírója? Ismerjük-e a részletes
pályázati feltételeket? Kötelező informálni a testületet a 300 milliós pályázat feltételeiről, 90
milliós önrész, számításaim szerint az általános tartalék 23 millió forint plusz 14 millió forint,
az összesen 37 millió forint.
Kettinger János: 20 millió forintot az adósságkonszolidációban nem részesülő önkormányzatok
részére kiírt pályázaton nyertünk.
Kató Mária jegyző: Az céltámogatás, arra használható fel, amire az önkormányzat pályázott,
vagyis utakra. Arról beszéljünk, ami be van tervezve.
Kettinger János polgármester: 42 M Ft a tartalék.
Kató Mária jegyző: Törvényességi szempontból kötelességem tájékoztatni a költségvetési
rendeletben foglalt tartalékról a testületet. Az Önkormányzat likviditása is kockán forog,
részletes írásbeli előterjesztést kell benyújtani a pályázatról.
Dombóvári Rita képviselő: Mikor kezdődhet a kivitelezés?
Kettinger János polgármester: Ápr. 30.-ig kell benyújtani a pályázatot, én úgy tervezem május
végén sor kerülhet az alapkő letételére.
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Közbeszerzési eljárás lefolytatása is szükséges, amely hosszabb
időtartamot jelent. A múlt testületi ülésen még úgy volt, hogy a Győrladaméri Sportegyesület
semmiképpen nem lehet pályázató, mert az ő tulajdonába nem kerülhet a sportcsarnok.
Kettinger János polgármester: Igen, akkor úgy volt.
Gorgosilits Márta alpolgármester: Évek óta pályázunk a sportcsarnokra, tavaly óta várjuk a
pályázat kiírását, ez most valósult meg. Hoztunk már határozatot arról, hogy akár önerőből is
megvalósítjuk a sportcsarnokot.
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Kató Mária jegyző: Kötelező a testületet informálni a pályázati kiírás feltételeiről, hol van a
megjelent pályázat?
Kettinger János polgármester: Lemegyünk, és megmutatom. Itt van a pályázati adatlap.
Dombóvári Rita képviselő: A kiírt pályázati feltételeket szeretnénk látni.
Kató Mária: Hozzon a testület szándéknyilatkozatot, hogy felhatalmazza a polgármestert a
pályázat benyújtásának aláírására.
Kettinger János polgármester Akkor az a határozati javaslatom, hogy a testület fogadja el,
hogy 300.000.000-Ft értékben sportcsarnok építésre vonatkozó pályázatot nyújtunk be, 30 %
önrésszel, 70% társasági adó bevétellel a Győrladaméri Sportegyesület benyújtja a
pályázatot. Azért a sportegyesület, mert ő jogosult a társasági adóból származó összegek
felhasználására.
Gorgosilits Márta alpolgármester: Én a sportegyesület elnöke vagyok, ezért a szavazásban
nem veszek részt.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta:
42/2014. (IV. 03.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt,
hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség által kiírt sportcsarnok építésre irányuló pályázatot
benyújtja a Győrladaméri Sportegyesület nevében az alábbiak szerint:
1. A megépítésre kerülő sportcsarnok kivitelezési költsége 300.000.000 forint, azaz
háromszázmillió forint, mely összegből a 30%-os önrészt, amely maximálisan 90.000.000-Ft,
azaz kilencvenmillió forint, Győrladamér Község Önkormányzata vállalja, költségvetéséből
biztosítja, amelyet két év alatt fizet meg.
2. A pályázat a Győrladaméri Sportegyesület nevében kerül benyújtásra, a társasági adóból
származó jövedelmek igénylése miatt.
3. Győrladamér község Önkormányzata tudomásul veszi, hogy a Magyar Labdarúgó
Szövetség a pályázatból megépítésre kerülő sportcsarnokra 15 évig hasznosítási joggal
rendelkezik.
4. Győrladamér község Önkormányzata szerződést köt a Győrladaméri Sportegyesülettel,
hogy a pályázat útján megépítésre kerülő sportcsarnok tulajdonjogát átruházza Győrladamér
község Önkormányzatára.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és az ezzel
kapcsolatos nyilatkozatok megtételére.
Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos
2. Közbiztonsági növelését szolgáló pályázat benyújtása
Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a Testületet, hogy a közbiztonság növelésével
kapcsolatos pályázat került kiírásra a 28/2014. (IV.1.) BM rendelet alapján, melynek
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keretében pályázhatunk a térfigyelő kamerák beszerzésére, így a tavaly ősszel elfogadott
kamerarendszer egy sikeres pályázat esetén önrész nélkül megvalósulhat.
A támogatás a beruházáshoz szükséges összeg 100%-ig igényelhető, a kamerarendszer
kiépítése 6.630.975-Ft, a pályázat ápr. 24. napjáig postán teljesíthető, továbbá az ebr-n
keresztül is rögzíteni kell ápr. 23. napjáig.
Kérem a Testület határozatát a pályázaton való részvételre, és a pályázati anyag elkészítésére
az SPL Hungária Kft.-t hatalmazzuk fel!
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
43/2014. (IV. 03.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be a 28/2014.
(IV.1.)BM rendelet alapján közbiztonság növelését szolgáló fejlesztés megvalósítására,
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére Győrladamér településen.
A pályázat keretében igényelt támogatás összege a fejlesztéshez szükséges összeg 100%-a.
A beruházás teljes költsége: 6.630.975-Ft
Képviselő-testület a pályázat elkészítésével és benyújtásával megbízza az SPL Hungária
Kft.-t.
Képviselő-testület a pályázat benyújtásával kapcsolatos költségeket költségvetéséből
biztosítja.
Képviselő-testület a 78/2013. (IX.12.) Kt. határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: ápr.23.
Felelős: polgármester
3. Rendezési (településfejlesztési terv) módosítása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
Kettinger János polgármester: Lakossági kérelem érkezett Bugár Antaltól és nejétől
(Győrladamér, Petőfi u. 8.) az elmúlt testületi ülésen, bővíteni szeretnék a meglévő házukat,
melyet az eljáró építésügyi hatóság elutasított, arra hivatkozással, hogy a település rendezési
tervében ott szerepel a Petőfi utca mögött egy kialakításra váró egyirányú zsákutca. A lakók
is akként nyilatkoztak, hogy nem kívánnak telket kialakítani, ezért az egyirányú zsákutca
megnyitását nem kérik. Kérem, hogy a fenti módosítást a mellékelt rendelet tervezet alapján
elfogadni szíveskedjen a T. Testület!
A Képviselő-testület egyhangúlag (6 igen szavazattal)
Győrladamér Község Önkormányzatának a helyi építési szabályzatról szóló,
5/2005.(IV.03.) rendelet módosításáról szóló 7/2014. (IV.4.) önkormányzati rendeletet
megalkotta. (1. sz. melléklet)
Kettinger János polgármester: Az lenne a kérésem továbbá, hogy a helyi építési szabályzat
módosítással kapcsolatban, hogy a testület gondolja át a módosítandó pontokat, hogy mik
azok, amelynek módosítását át kell vezetnünk a helyi építési szabályzatban, rendezési
tervben, és a következő testületi ülésen visszatérünk rá.
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3. Egyéb-aktuális ügyek
Kettinger János polgármester:
Erdélyi Gáborné köztisztviselő közel 20 éves munkavégzése jutalmáról már beszéltünk,
április 11. napján lesz a búcsúztatása, kérem a T. Testületet, hogy Máriának nettó 100.000-Ft
jutalmat szavazzunk meg, megköszönve ezzel eddigi munkáját.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
44/2014. (IV. 03.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt,
hogy Erdélyi Gáborné köztisztviselőt munkája elismeréseként, nyugdíjba vonulása
alkalmából nettó 100.000-Ft jutalomban részesíti.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, interpelláció nem volt, ezért a polgármester az
ülést 12 órakor berekesztette.

Kmf.
Kettinger János
polgármester

Kató Mária
jegyző
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