Győrladamér Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
Szám: 14/2014.

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. szeptember 05én 18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér,
Szent István u. 41.) megtartott közmeghallgatásról.
Jelen vannak:

Kettinger János

polgármester

Gorgosilits Márta

alpolgármester

Kiss Sándorné

képviselő

Nagy Kornél

képviselő

Dombóvári Rita

képviselő

Makkos Dóra

képviselő

(6 fő)

aljegyző

(1 fő)

Meghívottként jelen van:
Kelemen Dóra

Lakosság részéről megjelent: kb. 14 fő

I. NAPIRENDEK ELŐTT
Kettinger János polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület tagjait, aljegyző
asszonyt, és mindazokat, akik a 2014. évi közmeghallgatást jelenlétükkel megtisztelték.
Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van, az ülés határozatképes, azt
megnyitja.
Kettinger János polgármester elmondja, hogy a közmeghallgatás egy olyan Képviselőtestületi ülés, ahol az állampolgárok megjelennek, kérdéseket tesznek, véleményt formálnak
az egész évi tevékenységről, ötleteket adnak a jövőhöz. Az ülésnek egy kötött programja van
a jogszabály szerint, hogy a Képviselő-testület röviden beszámol az adott évben végzett
munkájáról. Ezen kívül a Szervezeti- és Működési Szabályzat szerint tárgyalni kell az
alábbiakat: beszámoló a képviselő-testület munkájáról; tájékoztatás a környezet állapotáról;
közérdekű, kérdések, javaslatok.
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Kettinger János polgármester ezek alapján kéri, hogy mai munka alapjául fogadja el a
testület a javasolt napirendi pontokat.
Javasolt napirendi pontok:
1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
3. Közérdekű kérdések, javaslatok

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,
ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot:
91/2014. (IX.05.) Kt. határozat
–

Napirendi pont elfogadásáról –

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.09.05. napján megtartott
közmeghallgatás napirendjét az alábbiak szerint határozza meg:
1. Beszámoló a képviselő-testület munkájáról
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
2. Tájékoztatás a környezet állapotáról
Előterjesztő: Kettinger János polgármester
3. Közérdekű kérdések, javaslatok

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására.
Határidő: azonnal
Felelős: Kettinger János polgármester

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1. Napirendi pont
Beszámoló a képviselő-testület munkájáról

Kettinger János elmondja, hogy 2010. októberben vette át a munkakört, átadás-átvételi
jegyzőkönyv alapján. Átadáskor kettő hitele volt az Önkormányzatnak. A polgármesteri
tisztség átvételéig 10.600.000.-Ft ki nem fizetett számla érkezett be. A következő napokban
további hitelekről, és vállalásokról kaptunk értesítést ,pl. a GYŐRSZOL- tól 6.693.782,Ft+kamatai 11.500.000,- Ft volt akkor a költségvetési számlán, mely a bérre és a dologi
kiadásokra sem volt elég. Önerő biztosítása nélkül ilyen hitelek mellett 2011-ben érdemi
pályázatot nem tudtunk benyújtani. 2011-ben megtörtént a Déry Tibor utca és a Mátyás király
utca aszfaltozása. 2011.09.30-ig valamennyi hitel visszafizetése megtörtént.
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Lényegében a 2012. évtől történtek: Útépítések a Táncsics utcában út+ térkő burkolatos
járda- önerőből , Kossuth , Duna utcákban – árvíz, vis major támogatás + önerőből , Rákóczi
utca – önerőből és az Arany János utca, Wilhelm B. utca, Óvoda, Iskola előtti parkoló pedig
az adósságkonszolidációban nem érintett települések részére nyújtott támogatásból.
Az Óvoda energiaellátásának kiváltását pályázati pénzből oldottuk meg napelemekkel.
Kétbeállásos garázst építtettünk a falubusz, valamint a kommunális gépek tárolására.
Közvilágítást építettünk ki önerőből az Országút u. Petői S. utca , Hunyadi u. közötti
szakaszán , valamint a Mátyás Király u. és Szent István u. közötti szakaszán .
Kettő állandó fénymegvilágítással, és biztonsági jelzéssel ellátott gyalogos átkelőt építtettünk
ki az Országút utcában.
Iskola: Az Iskola fejlesztése is mindig fontos volt az Önkormányzat számára. Az Iskola
fenntartója az Önkormányzat maradt. Iskolafejlesztés pályázatból 6 interaktív tábla és
számítógépek beszerzése. Iskolai könyvtár fejlesztése 24 asztali +1db személyi számítógép.
Megterveztettük, és elkészíttettük a sportöltözők, és sportbüfé központi fűtését, és melegvíz
ellátását. A Sportegyesület pályafelújítási, és beszerzési pályázataihoz az önrészt
biztosítottuk.
Évente pénzbeli támogatásban részesítjük a helyi alapítványokat, egyesületeket, és a
Katolikus egyházközösséget.
Beiskolázási segélyt adunk községünk általános-, közép-, valamint felsőfokú oktatási
intézményekben tanuló diákjainak.
Sportcsarnok: 23 éves álom valósul meg Győrladaméron. 1990 óta tervben volt egy
tornaszoba, vagy tornacsarnok építés, de pályázat erre soha nem volt. Most van egy nyertes
pályázatunk, amellyel egy 298 millió forintos Sportcsarnok épülhet, 90 millió forintos
önerővel. Ebben a Sportcsarnokban egy nemzetközi méretű kézilabda pálya lesz benn. A
közbeszerzési eljárás lezajlott, a kivitelező egy hármas konzorcium lesz (FK System, Euro
Generál, Dávid Bau). Az építési engedély jogerős. A terület, amin a Sportcsarnok
elhelyezkedik az Iskoláé, továbbá az Önkormányzat 2013. évben adás-vételi szerződéssel
vásárolt telekrészeket, ezek összevonása megtörtént, a rendezési terv módosítása is szintén
megtörtént.
Óvoda: a közös Óvoda Győrújfaluval megszűntetésre került, önálló óvodája és bölcsődéje van
a településnek. Három csoportos az Óvoda, jelenlegi gyermeklétszáma: 67 fő. Ez idei évi
döntés, a csoportbővítés, és 2 óvónő felvételével járt.
Hivatal: 2013. évtől változás történt, törvény kimondja, hogy 2000 fő alatti település nem
tarthat fenn önálló hivatalt, ezért Győrújfaluval közös hivatal kialakítására került sor
Győrladamér székhellyel. 8,75 fő az elismert hivatali létszám, 9 fő dolgozik jelenleg a Közös
Hivatalban.
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Vásároltunk 2 Stihl fűkaszát, 1 John Deer kommunális gépet, és 1 fűnyírót.
Két pályázatunk van folyamatban: Egészségháza építésére 25% önrésszel, amely összesen
145.500.000,- Ft-os beruházás
Napenergia pályázat 0% önrésszel, amely összesen
22.000.000,- Ft-os beruházás
Temetőben térburkolat készül, és a Szent István utcai játszótér körbekerítése is folyamatban
van.
A mai napon az Önkormányzat költségvetési számláján 32.600.000,- Ft van.

2. Napirendi pont
Tájékoztatás a környezet állapotáról

Kettinger János polgármester tájékoztatást ad a lakossági környezet főbb tényezőiről:
A települési környezet tisztasága: a zöldterület gondozását az önkormányzat alkalmazottai
végzik, a településkép tiszta, rendezett állapotot mutat.
Hulladékkezelés: a kommunális hulladék intézményesített gyűjtése és elszállítása
megoldott. Hulladékgyűjtő szigetek állnak rendelkezésre, ahonnét a szolgáltató elszállítja
a szelektíven gyűjtött települési hulladékot. Továbbra is problémát jelent az egyes
helyeken megjelenő illegális szemétlerakás.
Ivóvízellátás: a település ivóvízzel való ellátottsága 100%-os. Az ivóvíz ellátást a
PANNON VÍZ Zrt. biztosítja. A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátásának
minőségi kontrollját, a hatósági ivóvízvizsgálatokat a Népegészségügyi Intézet
laboratóriuma is rendszeresen végzi a települési ivóvízhálózatról.
Szennyvízkezelés: Településünkön a csatornahálózat kiépített. A rákötés aránya kb. 95%os.
Csapadékvíz elvezetés: Az egyre szélsőségesebbé váló időjárás következtében
időszakonként jelentős mennyiségű csapadék hullik a térségre, amely számos csapadékvíz
elvezetési problémát hoz felszínre. A hirtelen lezúduló nagyobb mennyiségű esővíz
gondot okozhat, ezért fokozottan ügyelni kell az elvezető árkok folyamatos
karbantartására.
Zöldterület gazdálkodás: A belterületi zöld felületek általában rendezettek. A családi
házas övezeten belüli területek magas zöldfelületi részaránnyal bírnak.
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Energiagazdálkodás: A fosszilis energiahordozók használata melletti veszély globálisan a
széndioxid kibocsátás okozta felmelegedés, lokálisan a savas esők okozta természeti és
korróziós károk, illetve a légszennyezés közvetlen egészségkárosító hatása. 22 milló
forintos, önrész nélküli napenergia pályázatunk van elbírálás alatt.

3. Napirendi pont
Közérdekű kérdések, javaslatok

Koteczki Lászlóné győrladaméri lakos: A játszótéri eszközöket nem lehetne egy helyre
helyeztetni?
Kettinger János polgármester: 5 évig vállaltuk a fenntartást, úgy kaptuk ezeket az
eszközöket. Nem helyezhetők át.
Koteczki Lászlóné győrladaméri lakos: Volt régebben egy Napház pályázat, az miért nem
valósult meg?
Kettinger János polgármester: Az energiaház egy elavult dolog. Ahová tervezve volt, oda
tervez most az Önkormányzat Egészségházat.
Koteczki Lászlóné győrladaméri lakos: Szerinte szükség lenne egy gyógyszertárra a
községben.

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a
Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és a közmeghallgatást 19.30 órakor bezárja.

K.m.f.
Kettinger János

Kató Mária

polgármester

jegyző
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