
 

 

                         J e g y z ô k ö n y v 
 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2O13. december 17.-én 

17 órai kezdettel a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatalban tartott soros testületi 

ülésén. 

Jelen vannak:  

Kettinger János polgármester 

Kiss Sándorné képviselő 

Makkos Dóra képviselő 

Nagy Kornél képviselő                

Gorgosilits Márta alpolgármester  

Hiányzó: ifj. Lenti István képviselő  

    Dombóvári Rita 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. Az Önkormányzat saját halottá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása 

(előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

2. A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2006. 

(III.28.) rendelet módosítása(előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 

 

3. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya 

aljegyző) 

 

4. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya 

aljegyző) 

 

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

 

6. Gyermekjóléti Társulás megállapodásának módosítása (előterjesztő: Kató Mária 

jegyző) 

 

7. Egyebek 

Zárt ülés:  

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

Szavazásra bocsátja a napirendet.  

 

 

A Képviselő-testület (5 igen) egyhangú szavazattal elfogadta a napirendet. 
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129/2013. (XII.17.) Kt.                                                                                          H a t á r o z a t  

 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyhangúlag 

elfogadja a napirendi pontokat.  

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal  

 

1. Az Önkormányzat saját halottá nyilvánításáról szóló rendelet megalkotása 

 (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 
 

dr. Muli Orsolya aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A mellékelt rendelet tervezet alapján a 

Polgári Törvénykönyv 685. §. b./ pont szerinti sorrend szerinti legközelebbi hozzátartozó/k/ 

szándékával, illetve az elhunyt végakaratával nem ellentétes - az Önkormányzat saját halottjává 

nyilváníthatja azt, aki: 

a.) a község díszpolgára 

b.) az Önkormányzatnak /illetve jogelődjének/ tisztségviselője volt, 

c.) halálakor a képviselõ-testület tagja legalább 2 cikluson át, 

d.) az önkormányzat által fenntartott intézmények alkalmazottai, munkavállalójaként hunyt el, vagy 

e szervnél legalább 5 éves folyamatos jogviszonnyal rendelkezett, és a halál bekövetkezésekor is itt 

dolgozott - ezen feltételektől a képviselő-testület kivételes méltánylást érdemlő esetben eltekinthet. 

Ezek lennének azon feltételek, amelyek közül valamelyiknek teljesülnie kell ahhoz, hogy saját 

halottunknak tekinthessük. Tehát a saját dolgozó esetében a feltétel az, hogy legalább 5 éves 

munkaviszonnyal rendelkezzen, és halálának bekövetkezésekor is nálunk dolgozzon.  

Az előterjesztés alapján kérem a rendelet elfogadását. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag  (5 igen szavazattal)  

 

Győrladamér község saját halottjává nyilvánításról szóló 10/2013. (…...) önkormányzati 

rendeletet megalkotta. 

         

2. A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2006. (III.28.) 

rendelet módosítása (előterjesztő: dr. Muli Orsolya aljegyző) 
 

dr. Muli Orsolya aljegyző: 
A Magyar Közlöny 91. számában jelent meg az önkormányzati segély kialakításával összefüggő 

törvénymódosításokról szóló 2013.évi LXXV. törvény (a továbbiakban: Tv.), melynek 5.§-a és 6.§-a 

értelmében a települési önkormányzat legkésőbb 2013. december 31-ig rendeletében szabályozza az 

önkormányzati segély megállapításának, kifizetésének, folyósításának, valamint felhasználása 

ellenőrzésének szabályait.  

Az átmeneti segély, a temetési segély és a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás összevonásával 

létrehozandó önkormányzati segély 2014. január 1-jével hatályba lépő szabályai a szociális igazgatásról 

és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) átmeneti segély törvényi 

rendelkezéseinek alapulvételével kerültek kidolgozásra.  

Az új szabályozás az önkormányzati segély tekintetében:  

- kimondja, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, 

valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére nyújt 

önkormányzati segélyt, elsősorban azon személyek részére, akik önmaguk, illetve családjuk 

létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni vagy alkalmanként jelentkező, nem várt 

többletkiadások– így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, a 
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válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek 

fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a 

gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadások – vagy a gyermek 

hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorulnak,  

- bevezeti az egységes jövedelmi értékhatárt, ami nem jelent mást, minthogy az ellátás 

megállapításánál figyelembe vehető, egy főre számított havi családi jövedelemhatár önkormányzati 

rendeletben szabályozott mértéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 130%-ánál 

(37 050 forint) nem lehet alacsonyabb,  

- folyósítható meghatározott időszakra havi rendszerességgel vagy adható eseti jelleggel,  

- az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként is megállapítható, 

melynek összege nem lehet kevesebb a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-

ánál, de elérheti annak teljes összegét, ha a temetési költségek viselése a kérelmező vagy családja 

létfenntartását veszélyezteti.  

- kimondja, hogy hivatalból is megállapítható  

- a mielőbbi segítségnyújtás érdekében a hatósági eljárásokra általánosan irányadó 30 napos 

ügyintézési határidőt 15 napra csökkenti.  

Az önkormányzati segély kialakításával a támogatás iránti kérelem elbírálására jogosult döntéshozó 

kijelölése is szükséges a hatáskör átruházásával. A korábbi gyakorlatnak megfelelően, valamint a 

15 napos ügyintézési határidőre tekintettel az önkormányzati segély iránti kérelem elbírálására a 

hatáskör gyakorlását célszerű a polgármesterre ruházni.Az Önkormányzati segély kialakítása 

mellett 2014. január 1-jével a tv. a méltányossági közgyógyellátásra való jogosultság 

megállapítását vagy elutasítását, a kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítását, a háziorvosi 

igazolás egészségbiztosítási szervhez történő továbbítását, a jogosultság kezdő időpontjáról és a 

gyógyszerkeretről történő döntéshozatalt a jegyző hatásköréből a Képviselő-testület hatáskörébe 

ruházza. A méltányossági közgyógyellátással kapcsolatos döntések meghozatalára a Tv. 8 napos 

ügyintézési határidőt fogalmaz meg, ezért ebben az esetben is célszerű a hatáskör gyakorlását a 

polgármesterre ruházni. Kérem a tisztelt Képviselő-testülettől az önkormányzati segély kialakítását 

tartalmazó szociális tárgyú önkormányzati rendelet módosításának elfogadását.  

A Képviselő-testület egyhangúlag  (5 igen szavazattal)  

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 6/2006. (III.28.) 

rendelet módosításáról szóló 11/2013. (…...) önkormányzati rendeletet megalkotta. 

 

3. A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotása 

4. A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak 

kötelező igénybevételéről szóló rendelet megalkotása 

 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző:Az Országgyűlés 2012. november 26-i ülésnapján elfogadta a 

hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényt (a továbbiakban: Ht.), mely néhány rendelkezése 

kivételével 2013. január 1-jén lépett hatályba. A Ht. 2013. január 1. napjától hatályon kívül helyezi 

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvényt (a továbbiakban: Hgt.). A jogszabály-

változás számos lényeges vonatkozását módosította hulladékgazdálkodás szabályainak, mely 

változások a helyi önkormányzatok képviselő-testületei részéről is rendelet módosítási-, illetve 

rendelet alkotási kötelezettséget írtak elő. 

A Ht. 47. § (4) bekezdése értelmében a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar 

Energia Hivatal javaslatának figyelembevételével a miniszter rendeletben állapítja meg. Ebből 

eredően 2013. január 1. napjától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a helyi 
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önkormányzat nem jogosult megállapítani, a képviselő-testületnek hatályon kívül kellett helyeznie 

a szilárd hulladékra vonatkozó közszolgáltatási díj mértékét megállapító szabályozást. 

A törvény változása további jogszabályalkotási feladatot is rótt a helyi önkormányzatokra, úgymint: 

A Ht. 88. § (4) bekezdés felhatalmazást ad a települési önkormányzat képviselő-testülete, hogy 

rendeletben állapítsa meg: a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának és igénybevételének 

szabályait, illetve a 35. §-ban foglalt rendelkezések érvényesítéséhez szükséges szabályokat. 

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 44/C. (2) bekezdése, 

illetve 45. § (6) bekezdése a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatással kapcsolatos önkormányzati rendelet megalkotására ad felhatalmazást. 

A fentebb előadottak alapján kérem a T. Képviselő-testülettől a szilárd hulladékról és a folyékony 

hulladék kezeléséről szóló rendeletek elfogadását! 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag  (5 igen szavazattal)  

 

A települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet szóló 12/2013. (…...) önkormányzati rendeletet megalkotta. 

 

A Képviselő-testület egyhangúlag  (5 igen szavazattal)  

A települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló rendelet szóló 13/2013. (…...) önkormányzati rendeletet megalkotta. 

 

 

5. A helyi építési szabályzat módosítása 

 

Kettinger János polgármester: A korábbi testületi ülésünkre meghívtuk Németh Gyulát, a Talent 

Plan képviseletében eljárva ismertette velünk a helyi építési szabályzat módosításának lépéseit. 

Akkor megegyeztünk abban, és erről testületi határozatot is hoztunk, hogy az ipari övezetben az 

építménymagasságot felemeljük. Ennek megfelelően a Talent Plan elkészítette az 

építménymagasság emelését megindító partnerségi egyeztetés szabályzatát, melyet határozattal el 

kell fogadnunk. 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

130/2013. (XII.17.) Kt.                                                            H a t á r o z a t  

 

Győrladamér település településfejlesztéssel és településrendezéssel összefüggő partnerségi 

egyeztetés szabályai 

A szabályzat elkészítésének a célja, hogy a településfejlesztési és településrendezési 

dokumentumok megalkotására irányuló eljárás során történő egyeztetéseknél biztosítani lehessen a 

minél szélesebb körű véleményezői partnerek bevonását, a vélemények megfelelő dokumentálási 

rendszerét és az elfogadott településrendezési eszközök nyilvánosságát. 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 29.§-a alapján Győrladamér település településfejlesztéssel és 

településrendezéssel összefüggő partnerségi egyeztetés szabályai az alábbiak. 
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I. Az egyeztetésben résztvevők (a továbbiakban: partnerek) köre 

1. A település teljes lakossága 

2. Valamennyi települési településfejlesztéssel, településrendezéssel összefüggésbe hozható 

települési székhelyű építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervezet és települési 

székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezet 

3. A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet 

…. sz. függelékét képező „Civil szervezetek listájába” felvett civil szervezetek 

4. Valamennyi településen működő elismert egyház 

5. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) a) 

pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába bejelentkező 

szervezetek 

II. A partnerek tájékoztatásának módja és eszközei 

1. A tájékoztatás megindítása és a véleményezés lehetőségei:  

o az önkormányzat a partnerek tájékoztatásának elősegítésére a települési honlapon 

(www.gyorladamer.hu) külön tárhelyet biztosít a partnerségi egyeztetés során 

keletkező dokumentációk egységes megjelentethetősége érdekében, 

o a településfejlesztési/településrendezési dokumentumtól és az egyeztetési eljárás 

módjától függően az alábbi táblázatban meghatározott egyeztetési szakaszokban a 

polgármester az értelmezéshez szükséges részletezettségű és szükség esetén 

alátámasztó munkarészeket tartalmazó tájékoztatást tölt fel a települési honlapon 

biztosított tárhelyre, melynek megjelenéséről felhívást tesz közzé a települési honlap 

főoldalán és a Helyi TV-ben. 

Dokumentum 
Az eljárás 

fajtája 

Előzetes 

tájékoztatás 

Elfogadás előtti 

tájékoztatás 

Településfejlesztési koncepció - van van 

Integrált településfejlesztési 

stratégia 
- nincs van 

Településrendezési eszközök 

(pl. helyi építési szabályzat) 

Teljes eljárás van van 

Egyszerűsített 

eljárás 
nincs van 

Tárgyalásos 

eljárás 
nincs van 

o A közzétett tájékoztató alapján a partnerek a tájékoztatóban meghatározott 

határidőig írásos észrevételeket tehetnek az alábbi módokon:  

 az írásos észrevétel Polgármesteri Hivatal/ Önkormányzat címére (9173 

Győrladamér, Szent István u. 41.) történő megküldésével, 

 elektronikus levélben történő megküldéssel a tájékoztatóban meghatározott 

e-mail címre. 

o A javaslatok, vélemények dokumentálásának, nyilvántartásának módja:  

 a beérkezett véleményeket a Polgármesteri Hivatal táblázatban összegzi, 

 a véleményekről készített táblázatot az ügy aktájában lefűzve meg kell 

őrizni. 

o Az el nem fogadott javaslatok, vélemények indokolásának módja, a 

dokumentálásuk, nyilvántartásuk rendje:  
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 valamennyi beérkező véleményt tartalmazó táblázatot a Polgármesteri 

Hivatal/ Önkormányzat megküldi a fejlesztési dokumentum, ill. a 

településrendezési eszköz készítésével megbízott tervezőnek, aki szakmai 

javaslatot készít a Polgármesteri Hivatal/ Önkormányzat részére, 

 a tervezői szakmai javaslat alapján a Polgármesteri Hivatal/ Önkormányzat 

valamennyi érdemi észrevételre választ állít össze, melyben külön 

megindokolja a beérkezett, de el nem fogadott véleményekre adott válaszát, 

 az el nem fogadott javaslatok, vélemények indoklását tartalmazó táblázatot a 

Polgármesteri Hivatal/ Önkormányzat feltölti a II./1. pontban meghatározott 

tárhelyre és erről hirdetményt jelentet meg a települési honlapon, 

 az el nem fogadott javaslatokról, véleményekről készített táblázatot az ügy 

aktájában lefűzve meg kell őrizni. 

o Az elfogadott koncepció, stratégia és településrendezési eszközök nyilvánosságát 

biztosító intézkedések:  

 valamennyi elfogadott koncepció, stratégia, és településrendezési eszköz 

jóváhagyásának kihirdetését követő 10 napon belül a Polgármesteri Hivatal/ 

Önkormányzat az elfogadott településrendezési eszközt teljes terjedelmében 

feltölti a II./1. pontban meghatározott tárhelyre, 

 az intézkedésről a polgármester felhívást tesz közzé a települési honlap 

főoldalán és a Helyi TV-ben. 

III. A szabályok hatályossága 

1. Területi hatály: 

A szabályzat Győrladamér település közigazgatási területére készülő fejlesztési 

dokumentumokra és településrendezési eszközökre vonatkozik. 

2. Időbeni hatály: 

2013. december 1-jétől visszavonásig érvényes. 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Ezen napirendi ponttal kapcsolatban lenne még egy módosítandó pont, 

ez pedig a tetősík eltörlése. Álláspontom szerint ezt is módosítani kellene, hiszen ennek törvényi 

akadálya nincs. 

 

Kettinger János polgármester: Erről is már többször beszéltünk, kérném a Testületet, hogy erről is 

döntsünk, hogy a tetősík eltörlését is kezdeményezzük. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

131/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

    . 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete elindítja a tetősík eltörléséhez 

szükséges egyszerűsített eljárást, melynek lefolytatására a Talent-Plan Kft.-t megbízza. A 

megbízási szerződés összege 305.000-Ft, mely a költségvetésbe betervezésre kerül. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

6. Gyermekjóléti Társulás megállapodásának módosítása 

 (előterjesztő: Kató Mária jegyző) 
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Dr. Muli Orsolya aljegyző: Tisztelt Képviselő-testület! A gyermekjóléti feladat ellátását társulásban 

látjuk el, Győrújfaluval közösen, a megállapodás felülvizsgálata a társulások jogi személlyé 

alakítása miatt szükséges. Tehát maga az ellátás változatlan formában megy tovább, csak a 

jogszabályi környezet módosulása tette szükségessé a felülvizsgálatot. 

 

Kettinger János polgármester: Kérném akkor a társulás megállapodásának elfogadását!  

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

132/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

    . 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a gyermekjóléti 

szolgáltatást társulási formában kívánja ellátni 2014. január 1. napjától Győrújfalu községgel 

közösen. 

A képviselő-testület vállalja, hogy a gyermekjóléti feladatellátás központja Győrújfalu település 

(gesztor) legyen. 

A képviselő-testület megismerte és elfogadja a társulási megállapodást.  

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentációk, megállapodások, engedélyek aláírására. 

A Képviselő-testület vállalja, hogy 

 - a normatív támogatással nem fedezett költségeket megfizeti a társulási megállapodásban 

rögzítettek szerint (lakosságszám arányában) 

- a működési engedély jogerőre emelkedéséig a felmerülő költségeket lakosságszám arányosan 

viseli 

 Felhatalmazza a polgármestert, hogy a határozatról a Társulásban részt vevő Képviselő-testületet 

tájékoztassa. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. Egyebek: 

 

Kettinger János polgármester: A múltkori testületi ülésen felvetődött az önrész nélküli falubusz 

pályázat, melyről lemaradtunk a testületi ülés időpontja miatt. Ezeknél az önrész nélküli 

pályázatoknál azonnal be kellene nyújtani a pályázati anyagot, itt nem tudunk heteket várni. Erre 

kérném a testület felhatalmazását, hogy az önrész nélküli pályázatok esetén azonnal benyújthassam 

azt, és erről a testület tagjait haladéktalanul tájékoztatom. 

 

Dr. Muli Orsolya aljegyző: Itt jelzem a testület felé, hogy a pályázatokon való részvételhez 

mindenképpen testületi döntés kell, annyit tudunk tenni, hogy rendkívüli ülést hívunk össze a 

pályázat benyújtására. 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

 

133/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

    . 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a polgármestert 

feljogosítja az önrész nélküli pályázatok benyújtására, a Képviselő-testület utólagos értesítésével. 
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Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kettinger János polgármester: A helyi horgászegyesület megalakult,  horgászati célra bérbe adjuk 

részükre a horgásztavunkat, a javaslatom erre évi 1000-Ft. Az egyesületbe csak győrladaméri 

lakosok léphetnek be. Kérném a testület felhatalmazását az ezzel kapcsolatos megállapodás 

aláírására! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

134/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

    . 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a tulajdonát képező 

0109/6. hrsz.-ú horgásztavát évi 1000-Ft-ért a Győrladaméri Horgászegyesület részére bérbe adja. 

A bérlő vállalja a haltelepítést, valamint a horgásztó környezetének tisztántartását. A Képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert az ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

 

7.c.: Hótolólap, hótoló traktor vásárlása 

 

Kettinger János polgármester: Sokat beszéltünk már a tél közeledtével a hótolásról, hogyan oldjuk 

meg, mit vegyünk, komplett hótolót, vagy hótolólapot szereltessünk fel? A probléma megoldása 

sürgető, hiszen bármikor leeshet a hó. Győrből nem tudnak kijönni a havat eltolni, nekünk kell 

megoldani a hótolást. Álláspontom szerint érdemes lenne egy olyan kistraktort beszereznünk, 

amivel egész évben el tudjuk végezni a kommunális munkákat. Ezt kellene átbeszélnünk. Korábban 

az Unimog kistraktorban gondolkodtunk. 

 

Kiss Sándorné képviselő: A Wirax Kft. –től szereztünk be árajánlatot a számunkra megfelelő 

hótolólap vásárlásra. Az árajánlat alapján a megfelelő hótolólap 300.000-Ft+ÁFA lenne.  

 

Kettinger János polgármester: Át kell beszélnünk alaposan a lehetőségeket. 

Várom az ezzel kapcsolatos javaslatokat! 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

135/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a Wirax Kft. ajánlata 

alapján hótolólapot vásárol, 300.000-Ft + ÁFA értékben. Az adásvételi szerződés aláírására 

felhatalmazza a polgármestert. A hótolólap fedezete a költségvetésbe betervezésre kerül. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

7. d. Karácsonyi ajándékutalványok, karácsonyi vacsora: 
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Kettinger János polgármester: Az önkormányzat dolgozóinak, a testületi tagoknak karácsonyi 

ajándékutalványt minden évben adunk, és a költségvetésbe be is van tervezve. Ezenfelül egy 

karácsonyi vacsorával is megköszönjük dolgozóink egész éves munkáját, erre olyan 150.000-Ft-ot 

kalkulálunk, valamint a gyertyagyújtás, betlehemszentelés 33.000-Ft-ba került. A felsorolt kiadások 

elfogadását kérem a Testülettől! 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

136/2013. (XII. 17.) Kt.           H a t á r o z a t 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy ajándékcsomagban 

részesíti az Önkormányzat dolgozóit, mindösszesen 204.000-Ft értékben. 

A jutalom fedezete a 2013. évi költségvetésben be van tervezve. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

137/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy karácsonyi vacsorát 

biztosít az Önkormányzat dolgozóinak, mindösszesen 150.000-Ft értékben. 

A karácsonyi vacsora fedezete a 2013. évi költségvetésben be van tervezve. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

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

alábbi határozatot hozta: 

 

138/2013. (XII. 17.) Kt.                                            H a t á r o z a t  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozatával tudomásul veszi a 

betlehemszentelés költségeit, mindösszesen 33.000-Ft értékben. 

A  betlehemszentelés költsége a 2013. évi költségvetésben be van tervezve. 

Felelős: polgármester 

Határidő: azonnal 

 

Kettinger János polgármester: Kérdés, interpelláció nem hangzott el, ezért munkánkat zárt ülésen 

folytatjuk tovább 

 

139/2013. (XII. 17.) 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  
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                         polgármester         jegyző    


