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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 12/2014. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. augusztus 14-én 

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

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

 Jelen vannak:  Kettinger János  polgármester 

   Gorgosilits Márta alpolgármester 

   Dombóvári Rita képviselő 

Kiss Sándorné  képviselő 

Nagy Kornél   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. 
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Javasolt napirendi pontok: 

1. Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

       6/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

2. Javaslat rendelet alkotásra – a 2014. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

3. Javaslat rendelet alkotásra – a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

4. Javaslat a helyi építési szabályzatról szóló 5/2005. (V.03.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

5. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

6. Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

7. Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében a 2014/2015 nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számának meghatározása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

8. Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében intézmény vezető helyettes megbízása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

9. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

10. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

11. Kérdések, interpellációk 

 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

73/2014. (VIII.14.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014.08.14. napján megtartott nyílt 

ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

       6/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

2. Javaslat rendelet alkotásra – a 2014. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

3. Javaslat rendelet alkotásra – a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 
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4. Javaslat a helyi építési szabályzatról szóló 5/2005. (V.03.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

5. Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

6. Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

7. Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében a 2014/2015 nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számának meghatározása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

8. Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében intézmény vezető helyettes megbízása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

9. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

10. Kérdések, interpellációk 

 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Javaslat a felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló  

       6/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a rendelet módosítással kikerül a szociális rendeletből 

a tankönyvvásárlási támogatási rész, mely helyett a képviselő-testület iskolakezdési 

támogatást kíván megállapítani egy új helyi rendelettel. 
 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 3. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

13/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

A felnőtt korúakra vonatkozó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

6/2006. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 4. számú melléklete/ 
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2. Napirendi pont 

Javaslat rendelet alkotásra – a 2014. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a rendelet-tervezet képviselő-testületi 

kezdeményezésre készült, mely szerint tankönyvvásárlási támogatás helyett iskolakezdési 

támogatás néven biztosítson támogatást az Önkormányzat a helyben lakó tanulók részére. 
 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 
 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

14/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

A 2014. évi önkormányzati iskolakezdési támogatásról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 6. számú melléklete/ 

 

3. Napirendi pont 

Javaslat rendelet alkotásra – a közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a rendelet-tervezet a Kormányhivatal jelzése alapján 

készült, melyben felhívták a jegyzők figyelmét, hogy rendeletalkotási kötelezettsége van az 

önkormányzatnak a tárgykörben az alábbiak alapján: 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 143.§ (3) bekezdése szerint felhatalmazást kap az 

önkormányzat képviselő-testülete, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek 

elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a 

házszám-megállapítás szabályait.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 5.§ (4) bekezdése értelmében a felhatalmazás 

jogosultja a felhatalmazás tárgyát képező rendeletet köteles megalkotni. 

 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 7. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

15/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

A közterület elnevezés, átnevezés és a házszámozás rendjéről 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 8. számú melléklete/ 
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4. Napirendi pont 

Javaslat a helyi építési szabályzatról szóló 5/2005. (V.03.) önkormányzati rendelet 

módosítására 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy az Önkormányzat elindított egy egyszerűsített 

eljárást az ipari övezetben az építménymagasság emeléssel kapcsolatban, a 

véleményezési szakasz lezárult, erről testületi határozat is született, és most, mivel 

megérkezett az állami főépítész véleménye is, mely szerint a dokumentáció képviselő-

testület elé terjesztése ellen kifogást nem emel, így a helyi építési szabályzatról szóló 

rendelt módosítása elfogadásra kerülhet. 

/A rendelet-tervezet a jegyzőkönyv 9. számú melléklete/ 

Győrladamér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotja: 

16/2014. (VIII.15.) önkormányzati rendelete 

a helyi építési szabályzatról szóló, az 5/2011.(IV.19.), és a 12/2012. (XII.06) rendelettel 

módosított 5/2005.(V.03.) rendelet módosításáról 

/Az elfogadott rendelet a jegyzőkönyv 10. számú melléklete/ 

 

 

 

5. Napirendi pont 

Helyi Választási Bizottság tagjainak, póttagjainak megválasztása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző javasolja az írásos előterjesztésben megnevezett tagok 

megválasztását. 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 11. számú melléklete/ 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23.§-a alapján Győrladamér településen működő helyi választási bizottság tagjává és 

póttagjává választja az alábbi személyeket: 

Tagok:   

Nagy Károly   Győrladamér, Mátyás király u. 45. 

Sipos László  Győrladamér, Szent István u. 36. 

Pram Imre   Győrladamér, Táncsics M. u. 6. 
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Póttagok: 

Csizmazia László  Győrladamér, Mátyás király u. 26. 

Nagy Kornél   Győrladamér, Új u. 12. 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

74/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról 

szóló 2013. évi XXXVI. törvény 23.§-a alapján Győrladamér településen működő 

helyi választási bizottság tagjává és póttagjává választja az alábbi személyeket: 

Tagok:   

Nagy Károly   Győrladamér, Mátyás király u. 45. 

Sipos László  Győrladamér, Szent István u. 36. 

Pram Imre  Győrladamér, Táncsics M. u. 6. 

Póttagok: 

Csizmazia László  Győrladamér, Mátyás király u. 26. 

Nagy Kornél   Győrladamér, Új u. 12. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  eskütétel: Kettinger János polgármester, egyéb: jegyző 

 

 

6. Napirendi pont 

Szavazatszámláló Bizottsági tagok és póttagok megválasztása 

Előterjesztő: Kelemen Dóra aljegyző 

Kelemen Dóra aljegyző javasolja az írásos előterjesztésben megnevezett tagok 

megválasztását. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény alapján Győrladamér településen működő szavazatszámláló bizottság tagjává és 

póttagjává választja az alábbi személyeket: 
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1. szavazókör Bóbita Óvoda 

Győrladamér, Petőfi tér 1/A. 

Tagok: 

Szeredi Tibor   Győrladamér, Hunyadi u. 15. 

Gecsei Péterné    Győrladamér, Somogyi u. 37. 

Szabó Nikolett   Győrladamér, Árpád u. 21. 

Póttagok: 

Nemes Ilona   Győrladamér, Országút u. 39. 

Pintérné Csík Andrea  Győrladamér, Arany János u. 38. 

 

2. szavazókör Bóbita Óvoda 

Győrladamér, Petőfi tér 1/A. 

Tagok:   

Nagyné Varga Beáta   Győrladamér, Arany János u. 29. 

Márton Izabella  Győrladamér, Déry Tibor u. 4. 

Szabó Csaba        Győrladamér, Árpád u. 21. 

Póttagok: 

 Szabóné Sági Szilvia  Győrladamér, Tóköz 3. 

  

 Popperné Mihályfi Krisztina Győrladamér, Mátyás király u. 51. 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

75/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási 

eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény alapján Győrladamér településen 

működő szavazatszámláló bizottság tagjává és póttagjává választja az alábbi 

személyeket: 

1. szavazókör Bóbita Óvoda 

Győrladamér, Petőfi tér 1/A. 

Tagok:   

Szeredi Tibor   Győrladamér, Hunyadi u. 15. 

Gecsei Péterné    Győrladamér, Somogyi u. 37. 
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Szabó Nikolett   Győrladamér, Árpád u. 21. 

Póttagok: 

Nemes Ilona   Győrladamér, Országút u. 39. 

Pintérné Csík Andrea  Győrladamér, Arany János u. 38. 

 

2. szavazókör Bóbita Óvoda 

Győrladamér, Petőfi tér 1/A. 

Tagok:   

Nagyné Varga Beáta   Győrladamér, Arany János u. 29. 

Márton Izabella   Győrladamér, Déry Tibor u. 4. 

Szabó Csaba         Győrladamér, Árpád u. 21. 

Póttagok: 

       Szabóné Sági Szilvia  Győrladamér, Tóköz 3. 

  

        Popperné Mihályfi Krisztina Győrladamér, Mátyás király u. 51. 
 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  eskütétel: Kettinger János polgármester, egyéb: jegyző 

 
 

7. Napirendi pont 

Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében a 2014/2015 nevelési évben indítható óvodai 

csoportok számának meghatározása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy Vargáné Madarász Valéria az intézmény 

vezetője egyéb elfoglaltsága miatt személyesen nem tud jelen lenni. Minden képviselő 

megkapta írásban az előterjesztést, melyből kitűnik, hogy 3 óvodai csoport indítását kell 

engedélyezni a jogszabályok alapján. Emiatt – e napirenddel összhangban – szintén 

jogszabályi megfelelés miatt kéri, hogy határozott időre (10 hónapig tartó jogviszony) 2 fő 

óvodapedagógus alkalmazásáról döntsön a testület. A szeptember 8-i dátum azért van, mert 

mire megjelenik a pályázati kiírás (3 munkanap és még 15 napon át közzé kell tenni a 

közigállás kormányzati portálon, így ez az alkalmazás legkorábbi időpontja.) Azért javasolja a 

határozott idejű alkalmazást, mert lehetséges, hogy 2015/2016 nevelési évben elegendő lesz 2 

csoport indítása. 

/Az előterjesztés a jegyzőkönyv 12. számú melléklete/ 
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Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015 nevelési évre a 

győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében 3 óvodai csoport indítását engedélyezi. A képviselő-

testület engedélyezi továbbá két fő óvodapedagógus határozott idejű felvételét 2014. szeptember 08-

tól 10 hónapon át. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

76/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2014/2015 nevelési 

évre a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében 3 óvodai csoport indítását 

engedélyezi. A képviselő-testület engedélyezi továbbá két fő óvodapedagógus 

határozott idejű felvételét 2014. szeptember 08-tól 10 hónapon át. 
 

Határidő:  Az óvodai csoportok engedélyezése esetében: 2014. szeptember 01. 

  A pályázati kiírás esetében: azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 
 

8. Napirendi pont 

Győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében intézmény vezető helyettes megbízása 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy a 2014. évi belső ellenőrzés tárgya a helyi 

óvoda működésének átfogó vizsgálata volt. Ebben megállapították, hogy nincs az 

intézményben vezető-helyettes megbízva, holott ezt a jogszabály kötelezővé teszi 51 fő 

gyermeklétszám felett. Az intézkedési tervben intézményvezető-helyettes megbízását kérte a 

szakértő a 2011. évi CXC. törvény 3. sz. melléklete alapján. 

A magasabb vezetői feladatokkal – így az intézményvezető-helyettesi feladatok ellátásával – 

történő megbízás a munkáltató jogköre. Az intézményvezető-helyettesi megbízás feltétele, az, 

hogy a magasabb vezetői feladat ellátásával megbízandó személy felsőfokú végzettséggel 

rendelkezzen.    

Magasabb vezető megbízása csak pályáztatással lehetséges. A munkáltatónak kell 

meghirdetnie az állást. Bele lehet írni a pályázatba, hogy nincs plusz létszám erre. Az 

intézmény vezető-helyettesnek a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. 

számú melléklete alapján pótlék jár, melynek mértéke minimum az illetményalap 20%-a, 

maximum az illetményalap 40%-a.  

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete határozott időre - 5 év időtartamra - a 

győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében óvoda vezető-helyettes beosztást engedélyez, azzal a 

kikötéssel, hogy ez nem járhat létszámbővítéssel. Az óvoda vezető-helyettes intézményvezető-helyettesi 

pótlékát az illetményalap 20%-ában határozza meg. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

77/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. október 01-jétől 

határozott időre - 5 év időtartamra - a győrladaméri Bóbita Óvoda és Bölcsődében 

óvoda vezető-helyettes beosztást engedélyez, azzal a kikötéssel, hogy ez nem járhat 

létszámbővítéssel. Az óvoda vezető-helyettes intézményvezető-helyettesi pótlékát az 

illetményalap 20%-ában határozza meg. 

 

Határidő:  Az óvoda vezető-helyettes beosztás engedélyezése esetében: 2014. október 01. 

  A pályázati kiírás esetében: azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

9. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

9/1. Megbízási szerződés 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat 2014. január óta gazdálkodási 

nehézségekkel küzd. 8 hónap alatt 5 különböző gazdálkodási előadó volt, és jelenleg is ki van 

írva egy gazdálkodói előadói állás, mert 2014.08.05-én – a próbaidő utolsó napján – 

felmondott a pénzügyes kolléganő. A Magyar Államkincstár nem nézi az emberhiányt, büntet,  

ha valami nem jó, vagy nem érkezik meg határidőre. Van egy hölgy, Epergyes Katalin, aki 

megfelelő végzettséggel segítséget nyújtana, úgy, hogy a jelenleg 1 fő pénzügyes kolléganő 

munkáját kontrollálná, támogatná. Kéri ehhez a testület jóváhagyását, a szolgáltatási 

szerződés megkötéséhez, mely 2014. év végéig szólna, és az Önkormányzatnak bruttó 

2.100.000,- Ft-ba kerülne. Ezzel azonban elkerülhető, hogy hasonló tételű büntetéseket 

szabjon ki a Kincstár. 

Javaslat, hozzászólás nem volt. 

Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az 

Önkormányzat Epergyes Katalinnal (9330 Kapuvár, Széchenyi u. 34. Adószám: 66724373-1-28) 

szolgáltatási szerződést kössön pénzügyi, könyvelési munkák támogatása érdekében 2014. 

december 31-ig határozott időre, melyre bruttó 2.100.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére.  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

78/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi, hogy az 

Önkormányzat Epergyes Katalinnal (9330 Kapuvár, Széchenyi u. 34. Adószám: 

66724373-1-28) szolgáltatási szerződést kössön pénzügyi, könyvelési munkák 

támogatása érdekében 2014. december 31-ig határozott időre, melyre bruttó 2.100.000,- 

Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék terhére.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

9/2. Önkormányzat-Győrladaméri Labdarúgó Egyesület szerződéséhez hozzájárulás 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy a Sportcsarnok pályázaton nyert a Győrladaméri 

Labdarúgó Egyesület. Az Egyesület fizeti az önrészt, azonban ezt a pénzt az Önkormányzat 

kölcsön adná, melyhez kéri a testület hozzájárulását, hogy az ügyvéd előtt kötött kölcsönadási 

szerződést aláírhassa. Az önrész 89.456.193,- Ft, ezt két év (2014, 2015) alatt adná az 

Önkormányzat kamatmentesen kölcsön az Egyesület részére.  

Javaslat, hozzászólás nem volt. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Sportcsarnok építés című pályázat megvalósulásához Győrladamér Község Önkormányzata 

89.456.193,- Ft kölcsönt nyújt a Labdarúgó Sportegyesület Győrladamér részére. A Labdarúgó 

Sportegyesület a 89.456.193,- Ft összeget legkésőbb 2019.12.15-ig fizeti vissza Győrladamér 

Község Önkormányzata részére. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 

Önkormányzat nevében aláírja a kölcsönadási szerződést. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

79/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 
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Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a 

Sportcsarnok építés című pályázat megvalósulásához Győrladamér Község 

Önkormányzata 89.456.193,- Ft kölcsönt nyújt a Labdarúgó Sportegyesület 

Győrladamér részére. A Labdarúgó Sportegyesület a 89.456.193,- Ft összeget legkésőbb 

2019.12.15-ig fizeti vissza Győrladamér Község Önkormányzata részére. A képviselő-

testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat nevében aláírja a 

kölcsönadási szerződést. 

Határidő:  folyamatos 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

9/3. Labdarúgó Egyesület támogatása 
 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy a Labdarúgó Sportegyesület idei évi 

támogatását 8.636.000,- Ft céltámogatással szeretné, ha megemelné a testület, melyet az 

Egyesület a Sportcsarnok tervezési szerződésének elkészítésére fordíthat. 

Javaslat, hozzászólás nem volt. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Labdarúgó Sportegyesület 

Győrladamér idei évi támogatását 8.636.000,- Ft-tal megnöveli a 2014. évi költségvetése 

általános tartalék terhére. A jelen határozattal megítélt önkormányzati támogatást a 

Sportegyesület kizárólag a Sportcsarnok tervezési költségeire fordíthatja.  

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

80/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Labdarúgó 

Sportegyesület Győrladamér idei évi támogatását 8.636.000,- Ft-tal megnöveli a 

2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. A jelen határozattal megítélt 

önkormányzati támogatást a Sportegyesület kizárólag a Sportcsarnok tervezési 

költségeire fordíthatja.  

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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9/4. Temető térkőburkolata 

Kettinger János polgármester javasolja a temetőben murva és térkő beszerzését, térkőburkolat 

kialakítását. Ennek jóváhagyását kéri a testülettől. 

Javaslat, hozzászólás nem volt. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 198 hrsz-ú temető 

térkő burkolattal történő ellátását határozza el. A szükséges anyagköltségekre (térkő, murva) és 

munkadíjra összesen bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi költségvetése általános tartalék 

terhére. 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

81/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a győrladaméri 198 hrsz-ú 

temető térkő burkolattal történő ellátását határozza el. A szükséges anyagköltségekre 

(térkő, murva) és munkadíjra összesen bruttó 600.000,- Ft-ot biztosít a 2014. évi 

költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
 

 

9/5. Virágosítás 

Kettinger János polgármester javasolja a község virágosítását. Ennek jóváhagyását kéri a 

testülettől. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község virágosításához 

hozzájárul. Kiültetendő virágok vásárlására maximum bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a 2014. 

évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

82/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a község virágosításához 

hozzájárul. Kiültetendő virágok vásárlására maximum bruttó 200.000,- Ft-ot biztosít a 

2014. évi költségvetése általános tartalék terhére. 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 



 
14 

9/6. Iparűzési adó rendelet módosításának lehetősége 

Kettinger János polgármester elmondja, hogy a BOS Bt. fejleszteni kíván Győrladaméron. A 

cég vezetésének kérése, hogy az Önkormányzat az iparűzési adó rendeletét vizsgálja felül, és 

a fejlesztés után biztosítson adókedvezményt. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy a 

következő testületi ülésre készítse elő a helyi iparűzési adó rendelt módosítást, úgy hogy a 

községben fejlesztést végrehajtó cégek a fejlesztés után 50%-os kedvezményben részesüljenek. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

83/2014. (VIII.14.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az aljegyzőt, hogy 

a következő testületi ülésre készítse elő a helyi iparűzési adó rendelt módosítást, úgy 

hogy a községben fejlesztést végrehajtó cégek a fejlesztés után 50%-os kedvezményben 

részesüljenek. 

Határidő:  2014. szeptember 30. 

Felelős:  Kelemen Dóra aljegyző 

 

Kelemen Dóra aljegyző elmondja, hogy a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C.§ (2) 

bekezdése alapján: adómentesség, adókedvezmény csak azt a vállalkozót illetheti meg, 

akinek/amelynek a vállalkozási szintű adóalapja nem haladja meg a 2,5 millió Ft-ot. Az 

önkormányzat az adómentességre, adókedvezményre való jogosultság szempontjából 2,5 

millió Ft-nál alacsonyabb adóalapösszeget is meghatározhat.  Ugyanezen törvény 39/C.§ (3) 

bekezdése alapján: az adómentesség, adókedvezmény terjedelmének, mértékének valamennyi 

- a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelő - vállalkozó számára azonosnak kell lennie. A 

rendelet módosítására így nem lát lehetőséget, legfeljebb az iparűzési adó mértékét lehet 

csökkenteni, azt viszont mindenkire vonatkozóan, de akkor az Önkormányzat bevételei is 

csökkennek. 

 

9/7. Temető-sírkő helyreállítási munkák 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a sírköveseknek írni fog egy 

levelet, melyben előírja, hogy a munkakezdést be kell jelenteni a győrladaméri 

Önkormányzatnál. 

 

 

 



 
15 

10. 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 16.30 órakor bezárja.  

 

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


