Jegyzôkönyv
Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O14. február 27.-én
17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi
ülésén.
Jelen vannak:
Kettinger János polgármester
Kiss Sándorné képviselő
Nagy Kornél képviselő
ifj. Lenti István képviselő
Dombóvári Rita képviselő
Hiányzók:
Gorgosilits Márta alpolgármester
Makkos Dóra képviselő
Tanácskozási joggal részt vesz 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.) A 2013. évi költségvetés módosítása, elfogadása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
2.) A 2014. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
3.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző)
4.) A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző)
5.) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának igényléséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
6.) A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési kézikönyvének
elfogadása és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása (előterjesztő: dr. Muli
Orsolya aljegyző)
7.) Győrladamér Község Önkormányzat 9/2013. (XI.29.) rendelet 1. sz. függelékének
módosítása a kormányzati funkciókódok hatályba lépése miatt
8.) Egyebek (szavazófülkék, ügyvéd megbízása, gyepmesteri szolgáltatásra irányuló
szerződés megkötése)

9.) HVB póttagok megválasztása
Zárt ülés:
10.) Szociális ügy
A polgármester szavazásra bocsátja a napirendet.
A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet.
23/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag
elfogadja a napirendi pontot.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.) A 2013. évi költségvetés módosítása, elfogadása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
Kettinger János polgármester: Mindenki megkapta a 2013. évre vonatkozó beszámolót. Kérem,
hogy amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazzunk a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
Győrladamér Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II. 26.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet
megalkotta.

2.) A 2014. évi költségvetés tárgyalása, elfogadása (előterjesztő: Kettinger János
polgármester)
Kettinger János polgármester:
Mindenki megkapta a 2014. évre vonatkozó költségvetési rendelet tervezetet a vonatkozó
mellékletekkel együtt. Ezt még kiegészíteném azzal, hogy Győrújfalu utal 4.000.000-Ft-ot, a
Gdf-Suez-től visszakapunk közel 1.500.000-Ft-ot, és az E-on-nal folytatott tárgyalások alapján
ők is fizetni fognak. Tartalékunk tehát van, át kell gondolnunk a tornacsarnok megépítését
önerőből, amennyiben ilyen tárgyú pályázat nem jelenik meg.
Kérem, hogy amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazzunk a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
Győrladamér Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.28.)
önkormányzati rendeletet megalkotta.
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3.) A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés
helyi szabályairól szóló rendelet elfogadása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző)
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről
szóló többször módosított 1982. évi 17. tvr. kötelezi a települési önkormányzatokat arra, hogy
rendeletben határozzák meg a hivatali munkaidőn kívüli és a hivatali helyiségen kívüli
házasságkötés engedélyezésének szabályait, valamint a hivatali helyiségen kívüli, valamint
hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés esetén a többletszolgáltatás ellentételezéseként az
önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékét.
Ezen jogszabály 15/A. § (2) bekezdése előírja, hogy a települési önkormányzat biztosítja a
házasságkötésre alkalmas hivatali helyiséget, amelyben a házasságkötés történik.
Győrladamér községben éves szinten 8-10 esküvőt tart az anyakönyvvezető. Idén már 4 esküvő
volt, előjegyzésben van 3-4, tavaly még decemberben is volt esküvő. Az anyakönyvvezető
számára ez szabadidő-kiesést, ezenfelül többletkiadásokat jelent, mely ezidáig kompenzálva nem
volt. Jelen rendelet tervezet elfogadásával megnyílik a lehetőség az anyakönyvvezető díjazására.
Én úgy gondolom, hogy a megállapított összegek nem eltúlzottak, megfizethetőek az ifjú párok
számára.
Kettinger János polgármester: Kérem, hogy amennyiben kérdés, észrevétel nincs,
szavazzunk a rendelet elfogadásáról!
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
A hivatali helyiségen kívüli, valamint a munkaidőn kívül történő házasságkötés helyi
szabályairól szóló 5/2014.(II.28.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
4.) A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző)
Dr. Muli Orsolya aljegyző: A körülbelül 4%-os emelés és a kerekítési szabályok miatt vált
szükségessé a térítési díjak módosítása.
Kiss Sándorné képviselő: Néhány kritikai észrevételt összegyűjtöttem. A gyerekeknek
kicsik az adagok, nem laknak jól, továbbá a levesek kritikán aluliak, nem lehet megállapítani,
hogy milyen levest esznek.
Kettinger János polgármester: Akkor ezeket részletesen össze kell írni, és közölni kell a
Rábakész Kft.-vel. Kérem, hogy amennyiben kérdés, észrevétel nincs, szavazzunk a rendelet
elfogadásáról!
A Képviselő-testület egyhangúlag (5 igen szavazattal)
A szociális ellátások térítési díjairól szóló 2/2011. (II.16.) önkormányzati rendelet
módosítása 6/2014. (II.28.) önkormányzati rendeletet megalkotta.
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5. ) Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának igényléséhez kapcsolódó pályázat benyújtása (előterjesztő: Kettinger
János polgármester)
Kettinger János polgármester: Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok részére megjelent a 10/2014. (II.19.) BM rendelet, amely alapján az
önkormányzatok fejlesztési célú pályázatainak támogatása válik lehetővé. Az erre vonatkozó
igényt 2014. március 6.-ig lehet benyújtani. A következő támogatási célok közül
választhatunk: út, híd, járda felújítása, vízrendezési és csapadékvíz elvezetési rendszer
felújítása, településrendezési terv elkészítése, önkormányzati tulajdon igazgatási
tevékenység, óvodai nevelés, kulturális tevékenység, szociális és egészségügy támogatása.
A költségvetésünkbe beterveztük az útfelújításokat, konkrétan a Baumeister utcára gondolok,
az Arany János utca, az iskola és az óvoda előtti parkoló felújítását terveztük, nyertes
pályázat esetén akkor ezek megvalósulnának pályázati forrásból. A kapott árajánlatok alapján
az Arany János utca 8.500.000-Ft, a Baumeister utca 8.100.000-Ft, az iskola előtti parkoló
2.540.000-Ft, az Óvoda előtti bejáró javítására 850.000-Ft-os árajánlatot kaptunk, így
mindösszesen 19.990.000-Ft összegre jön ki a beruházás összege.
Várom a véleményeket, javaslatokat.
Amennyiben nincs kérdés, javaslat, szavazzunk a pályázaton való részvételről!
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
24/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt,
hogy az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési
támogatásának igényléséhez kapcsolódó pályázatot benyújtja, mely alapján az Arany János
utcát (hrsz.: 222) 600 fm hosszúságban 8.500.000-Ft összegű, a Wilhelm Baumeister utcát
(hrsz.: 419/1.), 150 fm hosszúságban, 8.100.000-Ft összegű, a Győrladaméri Általános Iskola
előtti parkolót (hrsz.: 162/2. ) 60 fm hosszúságban 2.540.000-Ft összegű, valamint a
Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsőde előtti bejáró javítást (hrsz.: 100) 30 fm
hosszúságban 850.000-Ft összegű felújítását jelöli meg támogatási célként. Az igényelt
támogatási összeg 19.990.000-Ft.
Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére és aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6.) A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési kézikönyvének
elfogadása
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! dr. Szabó Erika területi
közigazgatásért felelős államtitkár asszony utasítása alapján a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal célvizsgálat keretében ellenőrzést folytat a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormány rendelet belső
ellenőrzésre vonatkozó rendelkezéseinek érvényesüléséről az illetékességi területén működő
helyi önkormányzatoknál. A Mötv. 119. §. (3)-(4) bekezdése alapján a jegyző köteles a
jogszabályok alapján meghatározott belső kontrollrendszert működtetni, amely biztosítja a
helyi önkormányzat rendelkezésére álló források szabályszerű, gazdaságos, hatékony és
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eredményes felhasználását. A hivatkozott kormányrendelet 17.§.-a rendelkezik a belső
ellenőrzési kézikönyv elkészítéséről, jóváhagyásáról, tartalmáról, felülvizsgálatáról.
Ezen jogszabály alapján kérem a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal belső
ellenőrzési kézikönyvének elfogadását és a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását!
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
25/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a
Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal belső ellenőrzési kézikönyvét.
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
26/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával elfogadja a
Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítását.
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
7.) Győrladamér Község Önkormányzat 9/2013. (XI.29.) rendelet 1. sz. függelékének
módosítása a kormányzati funkciókódok hatályba lépése miatt
Dr. Muli Orsolya aljegyző: 2013. végén alkotta meg és fogadta el a képviselő-testület
9/2013. (XI.29.) rendeletével a szervezeti és működési szabályzatát, melynek mellékletében
kerültek felsorolásra a szakfeladatok, melyek a kormányzati funkciók, államháztartási
szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM
rendeletben kihirdetett, 2014. január 1-jétől érvényes, alaptevékenység besorolási
kódváltozás miatt módosulnak.
Tehát a korábban szakfeladatként meghatározott
tevékenységi körök az előterjesztésben felsorolt kormányzati funkciókódokra módosulnak,
melynek átvezetését a törzskönyvezést végző Magyar Államkincstártól kell kérnünk az erről
szóló testületi határozat alapján.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatának függelékének módosítását a fenti jogszabályváltozás miatt határozatban
elfogadni szíveskedjen!
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
27/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával módosítja a
9/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet függelékét az alábbi kormányzati funkciókódokkal:
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011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás
013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások
013320 Köztemető-fenntartás és –működtetés
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások
013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások
016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselő-választásokhoz kapcsolódó
tevékenységek
016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
045120 Út, autópálya építése
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
064010 Közvilágítás
066010 Zöldterület-kezelés
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
072111 Háziorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás
081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása
082044 Könyvtári szolgáltatások
086090 Mindenféle egyéb szabadidős szolgáltatás
082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
082092 Közművelődés – hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
082093 Közművelődés – egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek
082094 Közművelődés – kulturális alapú gazdaságfejlesztés
091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
101145 Szenvedélybetegek alacsonyküszöbű ellátása
101222 Támogató szolgáltatás fogyatékos személyek részére
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
107051 Szociális étkeztetés
107052 Házi segítségnyújtás
107054 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy az
alapító okiratban a változást vezetesse át, valamint a MÁK-nak a szükséges változásbejelentésekkel együtt küldje meg.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. március 27.

8.) Egyebek
Ügyvéd meghatalmazása:
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Többször említettem a Mátyás király utcai Víziközmű
Társulattal kapcsolatos gondokat, hiányosságokat. Ennek rendbetételére kérem a Testületet
az ügyvéd meghatalmazására, ugyanis hamarosan küldöttgyűlést kell összehívnunk, és
pótolnunk a közel 10 éves elmaradásokat, hiányosságokat. Dr.Kiss Eszter ügyvédnő 120.000-
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Ft-os munkadíjért vállalja a küldöttgyűlés lebonyolítását, a módosítandó okiratok
elkészítését, benyújtását a Cégbíróságra.
Kettinger János polgármester: Amennyiben kérdés, észrevétel nincs, kérem szavazzunk!
Kiss Sándorné képviselő: Én tartózkodom a szavazástól, személyes érintettségem okán.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 4 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot
hozta:
28/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával megbízza
dr. Kiss Eszter ügyvédet (székhely: 1133 Budapest, Kárpát u. 46. I. em. 1.) a Mátyás király
utcai Vízközmű-és Szennyvíztársulat küldöttgyűlésének levezetésére, továbbá a vonatkozó
okiratok megszerkesztésére, ellenjegyzésére és az illetékes cégbíróságra történő benyújtására.
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
Szavazófülke vásárlása:
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Idén, 2014-ben három választás lesz. A szavazófülkéink rossz
állapotban vannak, ezért kérem hogy 2db szavazófülkét vásároljunk, melynek ára 25.000Ft+ÁFA, ez magában foglalja a csomagolás és a szállítás díját is.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte,
és 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
29/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával 2 db
szavazófülke megvásárlásáról dönt, 25.000-Ft+ÁFA/dbösszegben az Ökobio.hu Kft.-től
(1221 Budapest, Vadász forduló 16.)
Felelős: aljegyző
Határidő: azonnal
A gyepmesteri szolgálat működtetése
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII.
törvény 48/A. § (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat kötelező feladata a település
belterületén a kóbor állatok befogása. Illetve az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről
szóló 2008. évi XLVI. törvény 19. § (1)-(2) bekezdése szerint az állati eredetű melléktermék
- így különösen az elhullott állat tetemének - tulajdonosa saját költségén köteles annak
elszállításáról, ártalmatlanná tételéről gondoskodni. Ha az állati eredetű melléktermék
tulajdonosa ismeretlen, illetve az a közterületen található, ez a kötelezettség a települési
önkormányzatot terheli.
A kötelező önkormányzati feladatot a Xantus János Állatkert Nonprofit Kft-vel kívánjuk
teljesíteni, a megbízási díj mértéke 40.000-Ft + ÁFA, ezt már előterjesztettem a januári
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testületi ülésén. Akkor úgy határozott a testület, hogy majd a költségvetés elfogadásakor
visszatérünk rá.
Kettinger János polgármester: Én úgy emlékszem, hogy döntöttünk róla, nem kötünk velük
szerződést.
Dr. Muli Orsolya aljegyző: Akkor csak arról határozott a testület, hogy visszatérünk rá a
költségvetés elfogadásakor.
Kiss Sándorné képvselő: Szerintem túl magas a megbízási díj.
Kettinger János polgármester: Én is túl magasnak tartom a megbízási díjat, és talán ki sem
jönnek akkor, ha éppen hívjuk őket.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
30/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt,
hogy 2014-ben nem köt megbízási szerződést a gyepmesteri feladatok ellátására a Xantus
János Állatkert Közhasznú Nonprofit Kft.-vel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Falugyűlés összehívása
Kettinger János polgármester: A Testület előtt ismert, hogy minden fórumon harcolok azért,
hogy Győrladaméron végre felépülhessen a sportcsarnok. Ilyen tárgyú pályázatot még jelen
időpontig nem írtak ki a települések számára. Az a véleményem, ha nem jelenik meg pályázat,
akkor hívjunk össze falugyűlést, ahol vitassuk meg a sportcsarnok megépítését önerőből, saját
forrásból.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
31/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával úgy dönt,
hogy a sportcsarnok építésével kapcsolatban falugyűlés összehívását rendeli el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy megtörtént a köteles mászóka
felújítása az óvoda udvarában, 140.000-Ft –ba került a felújítása.
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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32/2014. (II. 27.) Kt.

Határozat

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az óvodai mászóka
felújítását.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9.) HVB póttagok megválasztása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző)
dr. Muli Orsolya aljegyző: A 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 14. §-a alapján „a választási bizottságok
a választópolgárok független, kizárólag a törvénynek alárendelt szervei, amelyeknek elsődleges
feladata a választási eredmény megállapítása, a választások tisztaságának, törvényességének
biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének
helyreállítása.”
Az egy szavazókörrel rendelkező településen a szavazatszámláló bizottság feladat- és hatáskörét a
helyi választási bizottság gyakorolja.
A 23. §. alapján „a helyi választási bizottság három - az egy szavazókörrel rendelkező településen
öt - tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi
önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásának kitűzését követően,
legkésőbb a szavazás napja előtti negyvenkettedik napon választja meg; személyükre a helyi
választási iroda vezetője tesz indítványt.
A 24. §. alapján „a szavazatszámláló bizottság három tagját és szükséges számban póttagokat a
települési önkormányzat képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának
kitűzését követően, legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg; személyükre a
helyi választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait és a póttagokat
települési szinten kell megválasztani.
Az egy szavazókörrel rendelkező településen nem kell szavazatszámláló bizottságot választani.
A 25. § alapján a választási bizottság tagjaira és póttagjaira tett indítványhoz módosító javaslat
nem nyújtható be.
A választási bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztásáról egy szavazással dönt az
Országgyűlés, a közgyűlés, illetve a képviselő-testület.
A 34. § alapján a választási bizottság tagjának megbízatása a 33. §-ban foglaltakon túl megszűnik
lemondással.
A 35. § alapján ha a választási bizottság választott tagjának megbízatása a 34. § (1) bekezdés a)-c)
és f) pontja szerinti okból megszűnt, helyébe a póttagok megválasztására irányuló indítványban a
soron következő - a szavazatszámláló bizottság esetében a helyi választási iroda vezetője által
kijelölt - póttag lép.
A HVB választott tagja Tóközi Imréné lemond, helyébe a póttagok közül Vargáné Molnár Márta
lép.
A póttagok közül Csillag Gyuláné lemond, Dombóvári Rita pedig önkormányzati képviselő, ezért a
javaslatom a póttagok személyére az alábbi:
-Nagyné Varga Beáta 9173 Győrladamér, Arany J. u. 30/B. sz. alatti lakos
- Koteczkiné Vízvári Katalin 9173 Győrladamér, Arany J. u. 30/B. sz. alatti lakos
-Gecsei Péterné 9173 Győrladamér, Somogyi u. 37. sz. alatti lakos
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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Határozat

33 /2014. (II. 27.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottság
póttagjaivá Nagyné Varga Beáta 9173 Győrladamér, Arany J. u. 30/B., Koteczkiné Vízvári
Katalin 9173 Győrladamér, Arany J. u. 30/B. sz., Gecsei Péterné 9173 Győrladamér, Somogyi
u. 37. sz. alatti lakosokat választja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Kettinger János polgármester: Kérdés, interpelláció nem hangzott el, ezért munkánkat zárt
ülésen folytatjuk tovább, kérem erről szavazzunk!
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozati javaslatot megismerte, és
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
Határozat

34/2014. (II. 27.) Kt.

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy munkáját zárt
ülésen folytatja.
Felelős: polgármester
Határidő:azonnal
A napirendi pontokkal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést zárt
ülésen folytatják tovább.

Kmf.
Kettinger János
polgármester

Kató Mária
jegyző
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