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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 9/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. május 20-án 

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

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

 Jelen vannak:  Kettinger János  polgármester 

Kiss Sándorné  képviselő 

Nagy Kornél   képviselő                

Dombóvári Rita  képviselő 

Makkos Dóra   képviselő  (5 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 5 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: 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
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2. Tájékoztató a belső ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

4. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5. Kérdések, Interpellációk 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

50/2014. (V.20.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.05.20. napján megtartott 

rendkívüli nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet megalkotása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

2. Tájékoztató a belső ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

3. Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

4. Egyéb ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

5. Kérdések, Interpellációk 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendelet 

megalkotása 
 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 



 
3 

Kettinger János polgármester: Az államháztartásról szóló törvényben foglaltak alapján a 

jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet 

követő negyedik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. 

Mindenki előtt ismert, hogy két rutinos pénzügyes kolléganőnk volt hosszú éveken át. 

Sajnálatos módon időben egyszerre történt, hogy egyikük nyugdíjba ment, a másik hölgy 

pedig édesanya lett, GYES-re ment, így két új pénzügyest kellett keresnünk ez év elején. 

Sajnos a helyzet nagyon rossz lett, a távozott kolléganők helyére felvett emberek felmondtak, 

így ismét két új pénzügyes lett felvéve, akik közül az egyik a tegnapi napon felmondott. Ilyen 

körülmények között készült el a zárszámadási rendelet-tervezet, mely a feltárt okok miatt 

késve lett benyújtva a testület felé. 

/Az előterjesztés, a szöveges beszámoló a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete, a rendelet-tervezet a 

jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

9/2014. (V.21.) önkormányzati rendelete 

Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének zárszámadásáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 

 

 

2. Napirendi pont 

Tájékoztató a belső ellenőrzés tapasztalatairól, megállapításairól 
 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Tisztelt Képviselő-testület! 

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2012 decemberében Győrladamér Község 

Önkormányzata és Intézményei belső ellenőrzési feladatainak ellátására 2013. évre 

vonatkozóan megbízási szerződést kötött a Megoldás 2006. Kft-vel, mint külső szolgáltatóval.  

A belső ellenőrzés feladatának ellátására kockázatelemzéssel alátámasztott éves ellenőrzési 

terv készült. 

Az ellenőrzési tevékenység végrehajtására 2013-ban a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és a belső ellenőrzésről szóló 370/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 

szabályai és a belső ellenőrzési kézikönyv vonatkozó előírásai alapján került sor.  

2013. évben a szerződések, munkaköri leírások felülvizsgálata volt a belső ellenőrzési feladat 

célja.  

A 2013. évben végzett belső ellenőrzési jelentés iratanyagát tájékoztatásul a jelen 

előterjesztésemhez csatolom.  

A belső ellenőrzési vizsgálat az alábbi tényállást tárta fel:  

Az Önkormányzat a hatályos szerződéseiről és megállapodásairól kötelezettségvállalási 

nyilvántartást vezetett. A szerződésekben vállalt kötelezettségek során alapvetően figyelembe 

vették az Áht. és az Ávr. előírásait. Hiányosság, hogy a szerződések ellenjegyzése néhány 

esetben elmaradt. 
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Az Önkormányzat szerződései a Ptk. előírásainak megfelelően készültek. Megkötésük során 

figyelembe vették a célszerűségi és gazdaságossági szempontokat. A nagyobb beszerzések, 

üzemeltetési szerződés megkötése előtt pályázati eljárásokat bonyolítottak le, ahol a döntést a 

képviselő-testület hozta meg.  

A feladatellátás szabályszerűségének javítása érdekében az alábbi javaslattételre került sor: 

A munkaköri leírásokat a Munka Törvénykönyve 46.§ d) alapján el kell készíteni. 

A feladatellátás gazdaságosabb, hatékonyabb végrehajtása, a munka színvonalának növelése 

érdekében javaslattételre nem került sor. 

Az intézkedési tervben foglaltak alapján a megállapított hiányosság pótlásra, javításra 

kerültek. 

Egyéb megállapításra az ellenőrzés folyamán nem került sor. 

Kérem tájékoztatásom elfogadását. 
 

/Az éves belső ellenőrzési jelentés a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre vonatkozó belső 

ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.  

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

51/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évre 

vonatkozó belső ellenőrzésről szóló jelentést elfogadja.  

 
Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 
 

3. Napirendi pont 

 

Beszámoló az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról 
 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a beszámoló a jogszabályi előírásoknak megfelelő 

tartalommal lett elkészítve. A jegyzői hatáskörben tett intézkedésekről szóló rész 

elkészítésében az igazgatási előadó, a családsegítő és gyermekjóléti feladatokat tartalmazó 

rész elkészítésében pedig a családgondozó működött közre. 

/A beszámoló a jegyzőkönyv 7. sz. melléklete./ 

Hozzászólás nem volt. 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

52/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján eljárva, a 

helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról, a 149/1997. 

(IX.10.) Korm. rendelet 10. számú melléklete alapján készített átfogó értékelést megtárgyalta, 

azt elfogadja. 

A beszámolót meg kell küldeni a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Szociális és 

Gyámhivatalának. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kelemen Dóra  aljegyző 

 

 

4. Napirendi pont 

Egyéb ügyek 

4/1. 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Munkaügyi Központnál 

pályázatot nyújtott be hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatására. Valószínűleg 2 fő 

alkalmazására lehetőség lesz. Emiatt módosítani kell az Önkormányzat Szervezeti- és 

Működési Szabályzatának 3. számú függelékét. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-testület Szervezeti és 

Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (XI.29.) önkormányzati rendelet 3. függelékének 

módosítását a jegyzőkönyv melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

53/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Képviselő-

testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2013. (XI.29.) 

önkormányzati rendelet 3. függelékének módosítását a jegyzőkönyv 

melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester, Kató Mária jegyző 
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/Az SZMSZ módosított 3. sz. függeléke a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/ 

 
 

 

4/2. 
 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy Széles Sándor 

kormánymegbízott úr GYB-04/867-1/2014. számú levelében az Önkormányzat működésére 

vonatkozó javaslattal élt. A Kormányhivatal megvizsgálta az Önkormányzat SzMSz-ének 

hatálybalépését (2013. november 30.) követően megtartott képviselő-testületi ülésekről 

készült jegyzőkönyveket, és megállapította, hogy a képviselő-testület figyelmen kívül hagyta 

az SzMSz 16.§ (1) bekezdés b) pontját, mivel a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

szóló beszámolót és azok elfogadásáról szóló döntést a jegyzőkönyvek nem tartalmaznak. 

Fentiek alapján a Kormánymegbízott úr az alábbi javaslattal élt: 

A Képviselő-testület hozzon döntést a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló 

beszámoló elfogadásával. Ennek eleget tettünk a 2014. április 29-i ülésen. 

A képviselő-testület tárgyalja meg a javaslatot, és arról hozzon döntést. Ez a rész elmaradt a 

korábbi ülésen, így pótlólag kérném erről a döntést. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Győrladamér község önkormányzatának működésére vonatkozó 

javaslatát, mellyel a képviselő-testület egyetért. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

54/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a 

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győrladamér község 

önkormányzatának működésére vonatkozó GYB-04/867-1/2014. ikt.számú 

javaslatát, mellyel a képviselő-testület egyetért. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

4/3. 

 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy Széles Sándor 

kormánymegbízott úr GYB-04/924-1/2014. számú levelében információkat kér a sportcsarnok 

pályázattal kapcsolatban. A tájékoztatás kérés arra irányul, hogy a Sportegyesület nevében 

benyújtandó sportcsarnok építésére irányuló pályázat jelent-e az Áht. 2.§ (1) bekezdés u) 

pontja szerint önkormányzati garanciát, vagy v) pontja szerinti önkormányzati kezességet. 
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Illetve az önerő vállalása jelenthet-e a jövőben az önkormányzatra nézve adósságot 

keletkeztető ügyletet a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 

alapján. 

Többször is kinyilvánította a testület, hogy nem szándékozik a sportcsarnok pályázattal 

kapcsolatban hitelt felvenni, de kéri a testületet, hogy ezt egy határozattal erősítsék meg. 
 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnok beruházás 

vonatkozásában – nyertes pályázat esetén - nem kíván hitelt felvenni az önerő 

biztosítása érdekében. A pályázathoz szükséges önerő összegét az Önkormányzat két év 

alatt, a 2014. évi és 2015. évi iparűzési adó bevételéből kívánja biztosítani. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

55/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sportcsarnok 

beruházás vonatkozásában – nyertes pályázat esetén - nem kíván hitelt felvenni 

az önerő biztosítása érdekében. A pályázathoz szükséges önerő összegét az 

Önkormányzat két év alatt, a 2014. évi és 2015. évi iparűzési adó bevételéből 

kívánja biztosítani. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

4/4. 
 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy május végén 28 óvodás ballag 

el, ők mennek iskolába. Kéri a testületet támogatását abban, hogy a 28 kis ballagó óvodás 

részére az Önkormányzat vásárolhasson gyermekenként 2.000 Ft értékű tárgyi ajándékot 

(tolltartó). 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a helyi óvodában ballagó gyermekek részére ajándéktárgyat vásároljon maximum 60.000,- 

Ft értékben, melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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56/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a 

polgármestert, hogy a helyi óvodában ballagó gyermekek részére ajándéktárgyat 

vásároljon maximum 60.000,- Ft értékben, melynek fedezetét az általános 

tartalék terhére biztosítja. 

Határidő:  2014. május 31. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

4/5. 

 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az iskolai tabló elkészítéséhez 

kér támogatást az Iskola. Jelképes összegről, 6.000,- Ft-ról van szó, de nincs betervezve a 

2014. évi költségvetésbe. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladaméri Általános Iskola 

ballagó diákjainak tablóképe elkészítésének költségeihez 6.000,- Ft-tal hozzájárul,melynek 

fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 5 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

57/2014. (V.20.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Győrladaméri Általános 

Iskola ballagó diákjainak tablóképe elkészítésének költségeihez 6.000,- Ft-tal 

hozzájárul,melynek fedezetét az általános tartalék terhére biztosítja. 

Határidő:  2014. június 14. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a határi utak helyreállítása 

folyamatban van.  

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a Duna projekt pályázat 

keretében nyert csónakkikötőt máshová kell helyezni, ezt a munkát a Dömper Kft. vállalta. 
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5. Napirendi pont 

Kérdések, Interpellációk 

Kérdés nem volt. 

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 


