Győrladamér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szám: 4/2015.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 25-én
15.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér,
Szent István u. 41.) megtartott rendes, nyilvános üléséről.
Jelen vannak:

Kettinger János

polgármester

Kiss Sándorné

alpolgármester

Gorgosilits Márta

képviselő

Ponty István

képviselő

Szabó István Balázs

képviselő

(5 fő)

Igazoltan távol maradt: Vargáné Molnár Márta és Őrfi Mária képviselők

Meghívottként jelen van:
Kelemen Dóra

kirendeltség-vezető

(1 fő)

Lakosság részéről megjelent: 0 fő

I. NAPIRENDEK ELŐTT
Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent
képviselőtársait, kirendeltség-vezető asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból
5 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.
Kettinger János polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, kéri, hogy azt
a mai munka alapjául fogadja el a testület.
Javasolt napirendi pontok:
1. A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
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2. A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető
3. Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2006.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető
4. Egyéb aktuális ügyek
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
5. Kérdések, interpellációk

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
14/2015. (II.25.) Kt. határozat
–

Napirendi pont elfogadásáról –

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.02.25. napján megtartott
rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
2. A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető
3. Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2006.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető
4. Egyéb aktuális ügyek
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
5. Kérdések, interpellációk

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kettinger János polgármester
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II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont
A polgármester 2015. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előterjesztő: Kettinger János polgármester

Kettinger János polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta. Kérdés van?
Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.
Kettinger János polgármester bejelenti személyes érintettségét, a szavazásban nem
kíván részt venni.
Kiss Sándorné alpolgármester a bejelentést követően szavazásra bocsátja annak elfogadását,
hogy a polgármestert a szavazásból kizárja.
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen, 0 nem szavazattal
és 1 tartózkodás mellett meghozza az alábbi határozatot:
15/2015. (II.25.) Kt. határozat:
Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy Kettinger
János polgármestert a polgármester 2015. évi szabadságolási tervének tárgyában
történő döntéshozatalból kizárja.
Határidő:

azonnal

Felelős:

képviselő-testület

Kiss Sándorné alpolgármester: Kéri, hogy az előterjesztés alapján a képviselő-testület
Kettinger János polgármester 2015. évi szabadságolási tervét fogadja el.
(Kettinger János polgármester a szavazásban nem vesz részt)
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 4 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
16/2015. (II.25.) Kt. határozat:
1. Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete Kettinger
polgármester 2015. évi fizetett szabadságát az alábbiak szerint állapítja meg:
Alapszabadság:
25 nap
Pótszabadság:
14 nap
2015. évi szabadság:
39 nap
2014. évről áthozott szabadság:
28 nap (2015.03.31-ig vehető igénybe)
Összes igénybe vehető szabadság:
67 nap
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János

2. A képviselő-testület Kettinger János polgármester részére a 2015. évi fizetett
szabadságának a kivételét az alábbi szabadságolási terv szerint engedélyezi:
2015. február
20. – án és 27.-én
2 nap
március
02-től
06.-ig
5 nap
23-tól
27-ig
5 nap
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
December

26-tól
22-től
20- tól
10-től
07-től
26-tól
28-tól

29-ig
26-ig
31-ig
21-ig
12-ig
28-ig
30-ig

4 nap
5 nap
10 nap
9 nap
5 nap
3 nap
3 nap

3. Felkéri a polgármestert, hogy a szabadság igénybevételéről az azt követő ülésen a
képviselő-testületnek számoljon be.

Határidő:

folyamatos

Felelős:

Kettinger János polgármester
Kató Mária jegyző a szabadság nyilvántartására

/A napirendhez kapcsolódó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/

2. Napirendi pont
A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetése
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető

Kettinger János polgármester: Ha megnézi az előterjesztést az ember, azt látja, hogy
Győrújfalun felújítási költségre 2.897.000,- Ft, Vámosszabadira 1.270.000,-Ft, Győrladamérra
semmi nincs betervezve. A következő: számítógép beszerzés az egyiknél 1.651.000,- Ft, a
másiknál 381.000,- Ft, Győrladamérra semmi nincs. Az a lényeg, hogy a KÖH 69.798.000,Ft-os költségvetéséből Vámosszabadi kapna 22.900.000,- Ft-ot, Győrújfalu 27.550.000,- Ftot, Győrladamér pedig 17.633.000,- Ft-ot, és azt ki kellene egészítenünk 1.655.000,- Ft-tal.
Nem tudok erre mit mondani.
Gorgosilits Márta képviselő: Ezt ki állította így össze?
Kettinger János polgármester: Győrújfalu. Megmondta Nagy Imre Attila hogy az lesz, amit ő
akar. Ezt a költségvetés tervezetet nem javasolja elfogadni.
Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő:

4

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal nem fogadja
el. A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez a Magyar Államkincstár
biztosítja a fedezetet, ahhoz Győrladamér község Önkormányzata nem járul hozzá.
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
17/2015. (II.25.) Kt. határozat:
Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrújfalui Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal nem
fogadja el. A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal költségvetéséhez a Magyar
Államkincstár biztosítja a fedezetet, ahhoz Győrladamér község Önkormányzata nem
járul hozzá.
Határidő:

azonnal

Felelős:

Kató Mária jegyző

/A napirendhez kapcsolódó írásos előterjesztés a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/

3. Napirendi pont
Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló
6/2006.(III.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Kelemen Dóra kirendeltség-vezető

Kelemen Dóra kirendeltség-vezető: A jegyző asszony írásos előterjesztését és a rendelettervezetet mindenki megkapta. Kérdés van-e.
Kettinger János polgármester kéri, hogy aki a rendelet-tervezetet elfogadja, kézfeltartással
jelezze.
/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 5. számú melléklete, a rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 6.
számú melléklete/
Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja:
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igen

szavazattal,

3/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete
a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2006.(III.28.)
önkormányzati rendelet módosításáról
/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/
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4. Napirendi pont
Egyéb aktuális ügyek
Előterjesztő: Kettinger János polgármester

Kettinger János polgármester: A költségvetés összeállításával kapcsolatban elmondja, hogy
halott hűtőt kötelesek vagyunk venni, ez kb. 1.000.000,- Ft lesz, a garázs vakolása kb.
1.000.000,- Ft lesz, a Sportcsarnok pályázathoz kapcsolódóan a tavalyi döntésünk értelmében
még 20.000.000,- Ft-ot kell átadnunk a Labdarúgó Egyesületnek. A tervezett Egészségház
látványterveire 3.000.000,- Ft-ot kellene betervezni, mert ha bármikor lesz pályázat, terv
nélkül esélyünk sem lesz. Traktor (kommunális gép) beszerzésére 11.000.000,- Ft-ot
terveznénk. Ezeket a kiadásokat a tartalékba tervezzük, és ha a beszerzés szükségessé válik, a
testület dönt erről.
Ponty István képviselő: Feltétlen szükséges egy új kommunális gép beszerzése? A meglévőre
nem lehet venni alkatrészt?
Kettinger János polgármester: árkok tisztítására is kell, a meglévő gépre nem lehet rátenni.
Szabó István Balázs képviselő: én is érdeklődtem, hoztam is árajánlatot, ami olcsóbb, mint a
polgármester úr által preferált John Deere.
Kettinger János polgármester: Minden műszaki paramétert figyelembe kell venni. MTZ-t is
lehet venni.
Ponty István képviselő: Biztos kell két traktor? Akkor a régit el kell adni.
Kettinger János polgármester: A régit nem lehet eladni, 10 éve nem gyártanak ilyet. Senkinek
nem kellene. Szükség van a régire is, mert az havat tolni tökéletes.

5.Napirendi pont
Kérdések, Interpellációk
Kérdés nem volt.
Kettinger János polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a
Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 17.00 órakor bezárja.
K.m.f.

Kettinger János

Kató Mária

polgármester

jegyző
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