
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

 

 

Készült: Győrladamér Község Képviselő-testületének 2O13. március 27-én 10 órai kezdettel 

a Győrladaméri Polgármesteri Hivatalban tartott soron kívüli testületi ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

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. 

Hiányzó: Gorgosilits Márta alpolgármester  

 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testületet, az ülést megnyitja. 

 

A napirendi pontok tárgyalása előtt bemutatja a Képviselő-testületnek dr. Muli Orsolyát, aki 

a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal aljegyzője 2013. március 18. napjától. 

 

Ezt követően megállapította, hogy a Képviselő-testület határozatképes. 

 

Napirendi pontok: 

 

1. A kötelező közoktatási feladatok ellátására létrehozott társulásból való kiválás 

/előterjesztő: Polgármester/ 

2. Rendezési terv módosítás, tulajdonosi döntés /előterjesztő: Polgármester/ 

3. Könyvek vásárlása az iskola számára /előterjesztő: Polgármester/ 

4. Rendeletalkotás a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről /előterjesztő: Polgármester, Jegyző/ 

5. Egyebek 

 

Szavazásra bocsátja a napirendet.  

A Képviselő-testület (6 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 

 

1.   A kötelező közoktatási feladatok ellátására létrehozott társulásból való kiválás: 

 

Kettinger János polgármester: Győrladamér és Győrújfalu Községek Képviselő-testülete 

2010. május 12. napján megállapodást kötött a kötelező közoktatási feladatok társulás 

útján történő megvalósítására, melyben vállalták a felek a kötelező óvodai nevelés 

ellátását. 2013. január elsejétől nincs kiegészítő normatíva, továbbá jeleztem a 

Győrújfalui polgármesternek, hogy bizonyos hiányosságok miatt nem vállaljuk tovább a 

közös működtetést, ezért a társulásból ki kívánunk lépni. 

 

Kiss Sándorné képviselő: Milyen időponttól kezdődően szűnne meg? Az iskolával mi 

lesz? 
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Kettinger János polgármester: A társulási megállapodás 5.2.2. pontja alapján a 

megállapodást a felek naptári év június 30. napjával mondhatják fel, amelyről minősített 

többséggel meghozott határozatot 3 hónappal korábban (márc. 31.-ig) kell meghozni és a 

társult Képviselő-testülettel közölni. Győrújfalu az iskoláját átadta a KIR-nek, mi az 

iskola fenntartását továbbra is vállaljuk. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a társulási 

megállapodás 5.2.1. pontja a társulás megszűnésről úgy rendelkezik, hogy a Képviselő-

testületek minősített többségű határozatukkal közös megegyezéssel megszüntetik azt, 

valamint ennek hiányában a bíróság jogerős döntése alapján. Amennyiben a T. Testület 

megszavazza a kiválást, akkor erről a Győrújfalui testületnek is határoznia kell, mert ez 

csak közös megegyezéssel szüntethető meg, ennek hiányában csak a bíróság döntése 

alapján. 

 

Kettinger János polgármester: Aki egyetért a társulásból való kiválással, szavazzon. 

 

 

A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

18/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jelen határozatával dönt a 22/2010. 

(V.12.) sz. határozatával elfogadott, a kötelező közoktatási feladatok ellátására létrehozott 

társulásból való kilépéséről. A társulási megállapodás 2013. június 30. napjával felmondásra kerül. 

Erről értesül Győrújfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

2. Tulajdonosi döntés: 

 

Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy tudomásom szerint sportcsarnok 

pályázat kiírására kerül sor, amelynél előnyben részesítik azon önkormányzatokat, akik hitellel nem 

rendelkeztek. A 1990-es évek óta tervezzük a sportcsarnok megépítését, amely helyileg az óvoda és 

az iskola háta mögötti területen lenne. Ahhoz azonban, hogy ez megvalósulhasson, területeket kell 

vásárolnunk. Az iskola 119. hrsz.-ú telken fekszik, szükséges a szomszédos telkekből, a 121. hrsz.-

ú ingatlanból 500 m2-t, a 120. hrsz.-ú ingatlanból 502 m2-nyi területet kellene vásárolnunk. 

Kérem a testület felhatalmazását, hogy az érintett telektulajdonosokat megkeressem, és velük 

tárgyalásokat kezdjek az eladásról. Kérem továbbá a testületet, hogy fogadjunk el egy m2-kénti 

árat, mely alapján a vételárat meghatározzuk. 

Én 2000-Ft/m2 árat ajánlok, várom a további javaslatokat, amennyiben ezt elfogadja a testület, 

szavazzunk.  

 

A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 
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19/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

tárgyalást kezdjen a 120, 121. hrsz.-ú ingatlanok tulajdonosaival 500m2-502 m2 terület 

megvásárlásáról. A megvásárlásra kerülő területek m2-kénti árát 2000-Ft-ban határozzák meg. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kettinger János polgármester: A másik döntést igénylő ügy, a Rákóczi utca mögötti telkek sorsának 

rendezése utcanyitás céljából. Ehhez azonban szükséges az osztatlan közös tulajdonban lévő 

ingatlanok rendezése tulajdonjogilag, illetve a futballpálya áthelyezése, arrébb tolása is. A jogi 

rendezés bonyolult folyamat, de lépnünk kell, mert a faluban már csak 1-2 db eladó telek van. Arra 

kérném a testület felhatalmazását, hogy a kérdéses területekről egy megosztási vázrajzot 

készítessek, illetve az illetékes hatóságokkal a kapcsolatot felvéve elkezdődhessen a lehetőségek 

kiértékelése. 

 

A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

20/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a Rákóczi utca mögötti telkekről megosztási vázrajzot készítessen, továbbá az utcanyitás céljából 

az illetékes szakhatóságokkal egyeztetetéseket folytasson, melyről a Képviselő-testületet 

tájékoztatja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Rákóczi utca kátyúzása:  

 

Kettinger János polgármester: Ajánlatot kérek a kivitelezőtől a kátyúzási munkák 

elvégzésére, melyet a következő testületi ülésen a testület elé tárok. 

 

21/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 

a kátyúzási munkálatok elvégzésére árajánlatokat kérjen a kivitelezőktől. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

  

3. Tankönyvrendelés az iskola számára: 

 

Kettinger János polgármester: A jelenlegi szabályozás szerint osztályonként 12.500-Ft a 

megállapított normatíva a tankönyvekre, melyet elméletileg a KLIK átvett, ez azonban nem fedezi 

teljesen az iskola szükségleteit. 

 

Dombóvári Rita képviselő: Amennyiben a T. Képviselő-testület megszavazná a kért összeget, 

akkor ebből tartós kiadványokat vásárolna meg (úgymint történelmi atlasz, földrajz atlasz…stb) az 
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iskola, melybe az Önkormányzat pecsétje kerülne, és itt is vennénk nyilvántartásba. A kért összeg 

360.000- Ft lenne. 

 

Kettinger János polgármester: Aki egyetért a kérelemben foglaltakkal, szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi határozatot hozta: 

 

22/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza az iskola igazgatóját, 

Vargáné Molnár Mártát, hogy a Győrladaméri Általános Iskola számára tartós célra, a diákok 

oktatását elősegítő kiadványokat vásároljon 360.000-Ft összegben. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

4. Rendeletalkotás a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: A Képviselő-testület által rendeletben megállapítható 

illetménykiegészítésre vonatkozó szabályokat a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. tv. 234. § (3), (4) bekezdése tartalmazza.  Az illetménykiegészítés megállapítása továbbra 

is rendeletben történik, ez azonban csak a tárgyévre vonatkozik, ennek végén megszűnik. Az 

illetménykiegészítés mértéke a fent hivatkozott § (3) bekezdésének b.) pontja és a (4) bekezdése 

alapján községi önkormányzatnál legfeljebb 20% lehet. Jelen tervezet a székhely hivatalának 

köztisztviselőire vonatkozik. 

 

Kettinger János polgármester:  Azért indokolt ezen rendelet megalkotása, mert az illetményalap 

mértéke közel 10 éve nem változott, ezért a közszférában a bérek nagyon alacsonyak. Élnünk kell a 

törvény adta lehetőséggel, mert a közös önkormányzati hivatal 21M Ft-ot kap dologi kiadásokra, 

melybe a köztisztviselői bérek is beletartoznak, így tudjuk köztisztviselőink munkáját elismerni, és 

az állam által kapott normatívát felhasználni. 

 

Aki egyetért a rendelet tervezetben foglaltakkal, szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 6 igen szavazattal (egyhangúlag) az alábbi rendeletet alkotta: 

 

3/2013. (…...)      ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t 

      

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott 

köztisztviselők illetménykiegészítéséről szóló rendeletét megalkotta. 

 

 

Kettinger János polgármester: Ezen napirendi ponthoz kapcsolódóan előadja, hogy a közös 

önkormányzati hivatal létrehozására irányuló megállapodásban a két hivatal elismert hivatali 

létszáma 4-4 fő. Győrladaméron jelenleg nincs igazgatási ügyintéző, ezért kéri a testület 

felhatalmazását igazgatási ügyintéző felvételére. 
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Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tájékoztatom a testületet, hogy a megállapodás alapján az elismert 

hivatali létszám 4 fő, ezért jelenleg nincs lehetőség az igazgatási ügyintéző alkalmazására, csak a 

megállapodás közös megegyezéssel történő módosításával. 

 

Kettinger János polgármester: Aki egyetért a határozati javaslattal, szavazzon. 

 

 

23/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza az aljegyzőt, hogy az 

igazgatási ügyintéző felvételével kapcsolatos eljárást lefolytassa. 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

 

5. Egyebek 

 

 

Falutv szolgáltatás újraindítása 

 

Kiss Sándorné képviselő: Milyen lehetőség van arra, hogy a kábeltv hálózaton ismét 

újrainduljon a falutv? Sokan jelezték a faluban, hogy igény tartanának erre a szolgáltatásra. 

Kettinger János polgármester: Felvesszük a kapcsolat az illetékes céggel, és a következő 

ülésünkön beszámolunk a fejleményekről. 

 

24/2013.(III.27.) Kt.      h a t á r o z a t 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és az 

aljegyzőt, hogy a kábeltévé szolgáltató céggel tárgyalásokat kezdjen a falutévé újraindításáról. 

Felelős: polgármester, aljegyző 

Határidő: azonnal 

 

A napirendi ponttal kapcsolatosan kérdés, Interpelláció nem volt. A testületi ülést a képviselő-

testület egyhangú döntése alapján a zárt üléssel folytatták tovább. 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

Kettinger János Kató Mária jegyző nevében és    

polgármester   felhatalmazásából 

  dr. Muli Orsolya aljegyző 

 


