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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 8/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 07-én 

11.40 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (9173 Győrladamér, 

Szent István u. 41.) megtartott rendkívüli, nyilvános üléséről. 

 Jelen vannak:  Kettinger János  polgármester 

   Gorgosilits Márta alpolgármester 

Kiss Sándorné  képviselő 

Nagy Kornél   képviselő                

Dombóvári Rita  képviselő 

Makkos Dóra   képviselő  (6 fő) 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra         aljegyző  (1 fő) 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent 

képviselőtársait, aljegyző asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 6 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: 
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1. Sportcsarnok pályázattal kapcsolatos tennivalók 

2. Falunap 2014 

3. Egyéb ügyek 

4. Kérdések, Interpellációk 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

47/2014. (V.07.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.05.07. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Sportcsarnok pályázattal kapcsolatos tennivalók 

2 Falunap 2014 

3 Egyéb ügyek 

4. Kérdések, Interpellációk 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Sportcsarnok pályázattal kapcsolatos tennivalók 

 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: A sportcsarnok pályázathoz szükséges pályázati tervek 

elkészítésére két ajánlat érkezett :  

                 1. PANNONPLAN tervező iroda     5.100.000,-Ft+Áfa 

                 2. TALENT-PLAN tervező              3.100.000,-Ft+ Áfa   

A PANNONPLAN tervező iroda  az árajánlat adása  utáni napon ajánlatát a  rövid határidő 

miatt visszavonta, a tervkészítést nem vállalta.  

 Így a pályázati tervdokumentáció elkészítésére egyetlen ajánlat maradt, a TALENT-PLAN  

tervező iroda  3 100 000, Ft+ Áfa összegű ajánlata. 
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Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a tervezési ajánlat alapján megállapodást kössön a TALENT-PLAN 

tervezőirodával a Sportcsarnok beruházás vonatkozásában a pályázattal kapcsolatos 

tervdokumentációk elkészítésére bruttó 3.937.000,- Ft bekerülési költséggel. A 

Képviselő-testület a tervezési költség fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja, és 

felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet módosításakor az 

előirányzat módosítás érdekében szükséges intézkedést tegye meg. 

                         

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

48/2014. (V.07.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 

felhatalmazza a polgármestert, hogy a tervezési ajánlat alapján 

megállapodást kössön a TALENT-PLAN tervezőirodával a Sportcsarnok 

beruházás vonatkozásában a pályázattal kapcsolatos tervdokumentációk 

elkészítésére bruttó 3.937.000,- Ft bekerülési költséggel. A Képviselő-

testület a tervezési költség fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja, 

és felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor az előirányzat módosítás érdekében szükséges intézkedést 

tegye meg. 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont 

Falunap 2014 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy 2014. június 7-én kerül megrendezésre a 

győrladaméri gyermek- és falunap. A fellépőket az előzetesen megbeszéltek szerint kérte fel, 

a Győri Nemzeti Színházból jönnek, lesz meseelőadás a gyerekeknek, és Varga Miklós lesz a 

sztárfellépő. Előzetes költségeket 800.000 – 1.000.000,- Ft-ban kalkulálta, de a 2014. évi 

költségvetésben 1.500.000,- Ft lett betervezve a falunapra. 14.00 órakor kezdődnek a 

programok.  
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3. Napirendi pont 

Egyéb ügyek 

Kettinger János polgármester ismerteti a testülettel, hogy a rohamosan növekvő lakosság, és 

gyermeklétszám miatt a köznevelési intézmények későbbi bővítése elkerülhetetlen. A  

bővítéshez szükséges lenne a szomszédos 122/2 hrsz-ú /kivett beépítetlen terület 

megnevezésű/ ingatlan megvásárlására. Ahhoz, hogy tudomásunk legyen a telekértékesítési 

szándékról, illetve biztos vásárlóként vehessünk részt az értékesítésnél, a földhivatali 

tulajdoni lapon önkormányzati elővéti jog rávezetése indokolt.  

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

1.      Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. § (1) bekezdése alapján a 

köznevelési intézmények bővítése, mint érvényesítendő településrendezési cél megvalósítása 

érdekében a győrladaméri 122/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlanra elővásárlási jog 

bejegyzését rendeli el. 

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban meghatározott ingatlan 

tulajdonosait az elővásárlási jog érvényesítéséről Győrladamér Község Önkormányzata 

Képviselő-testületének nevében és képviseletében eljárva alakszerű határozatban tájékoztassa. 

3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elővásárlási jog ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket tegye meg.  

4.      A Képviselő-testület a földhivatali eljárási díj fedezetét az általános tartalék terhére 

biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a soron következő költségvetési rendelet 

módosításakor az előirányzat módosítás érdekében szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

49/2014. (V.07.) Kt. határozat: 

1.      Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített 

környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 25. 

§ (1) bekezdése alapján a köznevelési intézmények bővítése, mint 

érvényesítendő településrendezési cél megvalósítása érdekében a 

győrladaméri 122/2 hrsz-ú kivett beépítetlen terület ingatlanra elővásárlási 

jog bejegyzését rendeli el. 

2.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1. pontban 

meghatározott ingatlan tulajdonosait az elővásárlási jog érvényesítéséről 

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének nevében és 

képviseletében eljárva alakszerű határozatban tájékoztassa. 
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3.      A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az elővásárlási jog 

ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzése érdekében szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

4.      A Képviselő-testület a földhivatali eljárási díj fedezetét az általános 

tartalék terhére biztosítja, és felkéri a polgármestert, hogy a soron 

következő költségvetési rendelet módosításakor az előirányzat módosítás 

érdekében szükséges intézkedést tegye meg. 

 

Határidő:  2014. június 30. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

4. Napirendi pont 

Kérdések, Interpellációk 

Kiss Sándorné képviselő felveti, hogy a 194 hrsz-ú területen a játszótér körbekerítése, a 203 

hrsz-ú területen, a Táncsics Mihály utca melletti lezárása szükséges lenne. Erre már 2012-ben 

kért ajánlatot a testület, de nem valósult meg. A kisgyerekek ki tudnak futni a Szent István 

útra és a Táncsics Mihály utcára, veszélyben vannak, továbbá kutyák, macskák piszkítják be a 

játszóteret. 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy a falunap után, a falunapra a költségvetésbe 

betervezett összegből, ha megmarad, javasolja, hogy azt az összeget erre a játszótéri kerítésre 

csoportosítsák át, ő addig kér árajánlatot. 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a testületet, hogy a BOS ügyvezetőjét meg szeretné 

hívni a júniusi soros testületi ülésre. 

Kettinger János polgármester megállapítja, hogy további kérdés nincs. Megköszöni a 

Képviselő-testület és a jelenlévők munkáját és az ülést 12.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


