
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. november 28.-án 

18 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi 

ülésén. 

 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

Dombóvári Rita képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő                

Gorgosilits Márta alpolgármester  

Hiányzó: ifj. Lenti István képviselő  

Meghívott: Németh Gyula (Talent Plan Kft.) 

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 helyi építési szabályzat módosítása (előterjesztő: Kettinger János polgármester)  

 

2. A ¾ éves beszámoló elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

3. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása, a 2013. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési témakör elfogadása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

4. A fogorvosi társulás felülvizsgálata (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

5. A védőnői társulás felülvizsgálata(előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

6. Az önkormányzati szmsz felülvizsgálata(előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

7. Egyebek 

 

8. Zárt ülés: Bursa Hungarica pályázatok elbírálása (előterjesztő: Kettinger János 

polgármester) 

 

9. Szoc. ügyek (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 
 

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

 

100/2013. (XI.28.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a napirendi pontokat.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

1. A helyi építési szabályzat módosítása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 
 

Kettinger János polgármester: Tisztelt Képviselő-testület! A településfejlesztési koncepcióról, az 

integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 16. § (1) 

bekezdése alapján az Önkormányzat a településszerkezeti tervet legalább 10 évente, a helyi építési 

szabályzatot legalább 4 évente áttekinti, ellenőrzi és dönt arról, hogy 

-továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza, 

-módosítja, vagy 

-újat készít. 

Győrladaméron a jelenleg érvényben lévő településrendezési eszközök: 

-45/2002. (V.21.) Kt. határozattal jöváhagyott településszerkezeti terv, 

-5/2005.(V.03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott helyi építési szabályzat. 

Több igény is felmerült a helyi építési szabályzat, és a szabályozási terv módosításával 

kapcsolatban, ennek megvitatására hívtuk ki a Talent-Plan képviseletében Németh Gyula vezető 

településtervezőt, akivel megtárgyaljuk a szükséges módosításokat. 

 

Németh Gyula:  Tisztelt Képviselő-testület! Az előzetes egyeztetés alapján több módosítási igény 

merült fel a helyi építési szabályzattal, rendezési tervvel kapcsolatban. Ennek megfelelően 

előrebocsátom, hogy ezek átvezetése, az egész szabályzat felülvizsgálata kb. 2 éves procedúrát 

jelent. Arra is van mód, hogy bizonyos pontokat módosítsunk, ez kb. 6-7 hónapos átfutást jelent. 

Ilyen lehet például az építménymagasság emelése az ipari övezetben, vagy akár a tetősík 

meghatározásának eltörlése. A tetősík eltörlését nem tiltja jogszabály, erre már sok helyen 

megfogalmazódott az igény a lakosság részéről. 

Ennek első lépése az eljárás megindításáról szóló testületi határozat. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Erre már van testületi határozatunk. 

 

Kettinger János polgármester: Köszönjük a tájékoztatást, küldjük a testületi határozatot! Kérem 

szavazzunk a tájékoztatás elfogadásáról és az egyszerűsített eljárás lefolytatásáról az 

építménymagasság emelése tárgyában. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

  

101/2013. (XI.28.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi építési szabályzat módosítsáról 

szóló tájékoztatót elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
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2. A féléves és ¾ éves beszámoló elfogadása (előterjesztő: Kettinger János polgármester) 

 

Kettinger János polgármester:  

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése szerint:  

„A polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, 

míg háromnegyed-éves helyzetéről a költségvetési koncepciójához kapcsolódóan tájékoztatja a 

képviselő-testületet.” 

A fentiek és a mellékelt pénzkészleti jelentés, valamint a költségvetést részletező táblák alapján 

javasolom képviselő-testületnek az alábbi határozat elfogadását. 

A féléves beszámolót a szeptember 12.-i ülésen, a háromnegyed éves helyzetről szóló beszámolót a 

múlt héten a T. Testület megkapta, van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele? A 

féléves beszámoló előterjesztésekor csak a rendelet módosítás került a jegyzőkönyvbe, erről 

határozat nem született, ezért most határozattal el kell fogadnunk. Ezt követően pedig a 

háromnegyed éves beszámoló elfogadásáról is határozunk.  

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

102/2013. (XI.28.) Kt.                                                             H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Győrladaméri 

Községi Önkormányzat 2013. évi I. félévi gazdálkodásának pénzügyi beszámolóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

103/2013. (XI.28.) Kt.                                                             H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Községi Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és elfogadja Győrladaméri 

Községi Önkormányzat 2013. háromnegyed évi gazdálkodásának pénzügyi beszámolóját. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

3. A 2012. évre vonatkozó belső ellenőrzési jelentés elfogadása, a 2013. évre vonatkozó belső 

ellenőrzési témakör elfogadása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! 2013-ban a 2012. évre vonatkozó 

szerződések, munkaköri leírások felülvizsgálatára került sor, az ellenőrzés célja pedig annak 

megállapítása, hogy a szerződések megkötésére és felülvizsgálatára a jogszabályi előírásoknak 

megfelelően került-e sor, a munkaköri leírások megfelelnek-e az előírásoknak.  

Az előterjesztés mellékletét képezi a belső ellenőr jelentése, melyet a képviselők megkaptak. 

A fentiek alapján kérem a belső ellenőrzés eredményét tartalmazó jelentés elfogadását. 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

104/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

    . 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a 2012. évre vonatkozó, a 

szerződések, munkaköri leírások felülvizsgálatát tartalmazó belső ellenőri jelentést. 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tájékoztatom továbbá a Képviselő-testületet, hogy az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV.törvény (Áht.)  70. § (1)bekezdés alapján a belső ellenőrzés kialakításáról, 

megfelelő működtetéséről a költségvetési szerv vezetője köteles gondoskodni. Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)  119. § (4) bekezdése  szintén 

rögzíti a belső ellenőrzési kötelezettséget. A jegyző köteles gondoskodni - a belső 

kontrollrendszeren belül - a belső ellenőrzés működtetéséről az államháztartásért felelős miniszter 

által közzétett módszertani útmutatók és a nemzetközi belső ellenőrzési standardok 

figyelembevételével. A helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt 

költségvetési szervek ellenőrzéséről is. 

A  2014. évi  belső ellenőrzési terv képviselő-testületi jóváhagyásának  határideje  a Bkr. 32. § ( 4) 

bekezdés alapján a tárgyévet megelőző év  december 31. A költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (Bkr.) 

szabályozza az ellenőrzések végrehajtásának módját. A rendelet 1. számú mellékletének aláírásával 

a jegyző a köteles nyilatkozni a belső kontroll rendszerek, ezen belül a belső ellenőrzés megfelelő 

működtetéséről. A Többcélú Kistérségi Társulások megszűnésével a társulásos formában történő 

feladatellátásról visszatérünk az önkormányzati feladatellátáshoz. A 2014. évi belső ellenőrzés 

elvégzését az önkormányzattal kötött szerződés alapján vállalja a MEGOLDÁS 2006 Kft. 

(képviseletében eljár Unger Ferenc külső szakértő). A megbízási szerződés (megbízási díj: 

125.000-Ft+ÁFA) az előterjesztés mellékletét képezi. A felsorolt ellenőrzési témakörök közül a 

napközi-otthonos óvoda működésének felülvizsgálatát javaslom a T. Képviselő-testületnek 

elfogadásra! 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

105/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

              
Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014. évre a napközi-otthonos 

óvoda működésének felülvizsgálatára köt szerződést. Az ellenőrzésre a MEGOLDÁS 2006 Kft.- 

kéri fel, a megbízási szerződés aláírására felhatalmazza a polgármestert és az aljegyzőt. 

A megbízási díj 125.000-Ft+ÁFA, melynek összege a költségvetésbe betervezésre kerül. 

Felelős: aljegyző 

Határidő: azonnal 

5. A fogorvosi társulás felülvizsgálata: 

Kettinger János polgármester: Az előterjesztést a T. Képviselő-testület megkapta, a társulás 

felülvizsgálatát a Mötv. írja elő. A fogorvosi ellátás biztosítása változatlan, a társulás jogi 

személlyé alakítása bonyolult folyamat lenne, ezért indokolt a társulás megszüntetése, és feladat-

ellátási szerződéssel való biztosítása. Ennek elfogadását kérem a Testülettől! 
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A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

106/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

1. Győrzámoly, Győrújfalu, Győrladamér, Dunaszeg és Dunaszentpál Községek 

Önkormányzatának Képviselő-testületei a csatolt tervezet szerint elhatározzák a fogorvosi ellátás 

biztosítására létrehozott társulás közös megegyezéssel történő megszüntetését. 

2. A Képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestert a megállapodás megszüntetésének 

aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 
 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

107/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

1. Győrzámoly, Győrújfalu, Győrladamér, Dunaszeg és Dunaszentpál Községek 

Önkormányzatának Képviselő-testületei az önkormányzatok által kötelezően nyújtandó fogászati 

feladatok ellátására feladat-ellátási szerződést kívánnak kötni.  

2. A Képviselő-testületek a fogászati feladatok ellátására a feladat-ellátási szerződés tervezetét az 

előterjesztés szerint megismerték, és jóváhagyják. 

3. A Képviselő-testületek felhatalmazzák a polgármestereket a szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 
 

6. A védőnői társulás felülvizsgálata: 

Kettinger János polgármester: Az előterjesztést a T. Képviselő-testület megkapta, a társulás 

felülvizsgálatát a Mötv. írja elő. A védőnői ellátás biztosítása változatlan, a társulás jogi személlyé 

alakítása bonyolult folyamat lenne, ezért indokolt a társulás megszüntetése, és feladat-ellátási 

szerződéssel való biztosítása. Ennek elfogadását kérem a Testülettől! 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

108/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 146. § (1) bekezdésében előírt 

kötelezettségének eleget téve felülvizsgálta a jogi személyiség nélküli, Győrladamér székhellyel 

működő védőnői feladatok ellátására létrehozott társulás társulási megállapodását. 

A felülvizsgálat eredményeképpen a Képviselő-testület a társulást 2013. dec. 31. nappal 

megszűnteti. A védőnői szolgálat működését biztosító felszerelések a feladat ellátását biztosító 

helyiségben – községenként külön-külön az eddigi tulajdonos önkormányzat tulajdonában maradnak. 
A jegyzőkönyv mellékletét képező megszűntető okiratot jóváhagyja, felhatalmazza a polgármestert 

annak aláírására. 

Felelős:  polgármester 
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Határidő: 2013. dec. 31. 

 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

 

109/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. jan. 1-jei hatállyal Győrújfalu 

Község Önkormányzatával a védőnői feladat ellátásra a jegyzőkönyv mellékletét képező 

egészségügyi feladat ellátási szerződést köt.   

Felhatalmazza a polgármestert az egészségügyi feladat ellátási szerződés aláírására. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2013. dec. 15. 

 

7. Az Önkormányzati Szmsz felülvizsgálata: 

 

Kettinger János polgármester: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) rendelkezéseinek döntőtöbbsége 2013. január 1. 

napján lépett hatályba, amely szükségessé teszi az önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatának (a továbbiakban: SzMSz) felülvizsgálatát, jelen esetben tárgykört szabályozó új 

önkormányzati rendelet elfogadását, ezzel egyidejűleg a jelenleg hatályos – SzMSz-ről szóló - 

5/2011.(IV. ) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezését. Az SzMSz-ek felülvizsgálatára 

központilag megadott határidő nincs, azonban az önkormányzatoknak mielőbb meg kell 

feleltetniük rendeleteiket az új szabályozásnak. A Mötv. 53. § (1) bekezdése az SzMSz 

megalkotásával kapcsolatban meghatározza azokat a témaköröket, amelyekről az SzMSz-nek 

mindenképpen rendelkeznie kell.  

Emellett a Mötv. több külön előírást is megállapít az SzMSz-ek tartalmára vonatkozóan, így 

például 49. § (2) bekezdésében:  

„(2) A képviselő-testület szervezeti és működés szabályzatában meghatározza a személyes 

érintettségre vonatkozó bejelentési kötelezettség elmulasztásának jogkövetkezményeit.”  

A képviselő-testület működésével kapcsolatos kérdéseket a Mötv. nagy rész ta korábbival 

egyezőmódon szabályozza azonban például a zárt ülés tartásával kapcsolatos változás, hogy a 

személyi ügyek tárgyalásakor – az eddigiekkel ellentétben – a nyilvános ülésen történő tárgyalás 

vált főszabállyá, zárt ülés csak akkor tartható, ha azt az érintett kéri (46.§ (2) bekezdés). A Mötv. 

82. § (3) bekezdése szerint az SzMSz-nek rendelkeznie kell a jegyzői feladatok ellátásának 

módjáról arra az esetre vonatkozóan is,ha a jegyző és aljegyző együttesen távol, vagy a feladat 

ellátásában akadályoztatva van. A Mötv. 53. § (1) bekezdés k) pontja rögzíti, hogy az SzMSz-nek 

tartalmaznia kell a jegyzőnek a jogszabálysértő döntések, működés jelzésére irányuló 

kötelezettségét. A Mötv. 59. § (2) bekezdése alapján az SzMSz-ben kell meghatározni azokat az 

előterjesztéseket, amelyek bizottsági állásfoglalással nyújthatók be.  

A Mötv. 68 § (3) bekezdése rendelkezik arról, hogy a polgármester a képviselő-testület utólagos 

tájékoztatása mellett, - a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével – 

dönthet a két ülés közötti időszakban felmerülő, halaszthatatlan – az SzMSz-ben meghatározott – a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozó önkormányzati ügyekben.  

Kérném a T. Testülettől a rendelet elfogadását! 

 

9/2013. (…...)      ö n k o r m á n y z a t i   r e n d e l e t 
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Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

Győrladamér Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 9/2013.(XI.29.) önkormányzati rendeletet 

elfogadta. 

 

 

9. A sportegyesület előirányzatának  módosítása 

 

Kettinger János polgármester: Kérném a T. Testületet, hogy a sport költségvetését, amely 

2.000.000-Ft,  a korábbi testületi ülésen elfogadottak alapján a terembérleti díjak és a jövő évi 

nevezési díjak miatt alábbiak alapján a tartalék terhére további 400.000-Ft-tal megemelni 

szíveskedjenek! 

 

Gorgosilits Márta alpolgármester: Én nem veszek részt a szavazásban, érintettségem miatt. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (5 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

110/2013. (XI.28.) Kt.                                             H a t á r o z a t  

           

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a sport 2.000.000-Ft –os eredeti 

előirányzatát a tartalék terhére további 400.000-Ft-tal megemeli. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

10. Egyebek 

 

10.a. Falubusz pályázat 

 

Kettinger János polgármester: Tájékoztatom a T. testületet, hogy megjelent az EMVA vidéki 

gazdasági és lakossági alapszolgáltatások fejlesztése pályázat 103/2013 (XI. 8.), melynek keretében 

például falubusz pályázható meg 100%-os támogatással. A Renault kisbuszt 2009-ben vásároltuk, 

ezt még nem adhatjuk el, de ideje lenne egy modernebb, jobb teljesítményű gépjárművet 

vásárolnunk. Ez a pályázat 100%-os támogatottságot ígér, kérem a testület felhatalmazását, hogy az 

erre irányuló pályázatot benyújthassuk. 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és egyhangúlag (6 igen szavazattal) az 

alábbi határozatot hozta: 

 

111/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza, hogy az EMVA vidéki 

gazdasági és lakossági alapszolgáltatások fejlesztése pályázatot benyújtja, melynek keretében 

falubuszra pályázik.  

Felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére. 

Felelős:  polgármester 

Határidő: 2013. dec. 15. 

 

 

Kettinger János polgármester: 
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A közmeghallgatás időpontját kell még kitűznünk, akkor ez legyen dec.9.-én 18 órakor. A 

bethlehem szentelés időpontja: dec. 13. 17.30 óra. 

 

Tájékoztatom a Testületet, hogy a hivatal és a testület tagjai számára a karácsonyi ajándékot 

megrendeltem, melynek értéke 157. e Ft, erre a felhatalmazás a Győrladaméri Községi 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2011. (IV.19.)  rendeletben 

található. Kérem tájékoztatásom elfogadását! 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

112/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármester karácsonyi ajándékok 

megrendeléséről szóló tájékoztatását elfogadja. 

Felelős: polgármester 

Határidő:azonnal 

 

Kettinger János polgármester: Zárt ülésen folytatjuk munkánkat, a Bursa Hungarica pályázatokról, 

és egy átmeneti segély kérelemről döntünk. 

 

A Képviselő-testület a határozati javaslatot megismerte és 6 igen (egyhangú) szavazattal az alábbi 

határozatot hozta: 

 

113/2013. (XI. 28.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

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  Kató Mária  

                         polgármester         jegyző    


