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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 1/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 19-én 

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

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

 Jelen vannak:  Kettinger János   polgármester 

   Kiss Sándorné   alpolgármester 

Gorgosilits Márta   képviselő 

Vargáné Molnár Márta  képviselő                

Őrfi Mária   képviselő 

Ponty István   képviselő 

   Szabó István Balázs  képviselő   (7 fő) 

Meghívottként jelen van: 

Kelemen Dóra          kirendeltség-vezető   

Lizákné Vajda Lívia  polgármester Vámosszabadi 

Nagy Imre Attila  polgármester Győrújfalu  (3 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 7 fő jelen 

van, az ülés határozatképes, azt megnyitja.  



 
2 

Kettinger János polgármester ismerteti a meghívó szerinti napirendi pontokat, kéri, hogy azt 

a mai munka alapjául fogadja el a testület. 

 

Javasolt napirendi pontok: 

 

1. A Közös Hivatal (Győrladamér, Győrújfalu, Vámosszabadi) működése, feltételei 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

2. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. Kérdések, interpellációk 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

1/2015. (I.19.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.01.19. napján megtartott 

rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

 

1. A Közös Hivatal (Győrladamér, Győrújfalu, Vámosszabadi) működése, feltételei 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

2. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. Kérdések, interpellációk 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 

 

II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

A Közös Hivatal (Győrladamér, Győrújfalu, Vámosszabadi) működése, feltételei 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
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Kettinger János polgármester: Mondom az előzményeket. A Kormányhivataltól nem kaptunk 

2014. december 09-ig értesítést arról, hogy önálló Hivatalt működtethet-e Győrladamér, arra 

hivatkozással, hogy bár a lakosságszám nem éri el a 2000 főt, de a település gazdasági 

fejlődése és a bevétele az átlagosnál nagyobb. Ekkor a testület úgy döntött, hogy maradjon a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal. A kormánymegbízott úr levele január elején 

érkezett meg, melyben kötelezi Győrladamér községet, Vámosszabadi községet és Győrújfalu 

községet közös hivatal alakítására, Győrújfalu székhellyel. Mi voltunk bent a Vámosszabadi 

polgármesterével a Kormányhivatalnál, ahol elmondták, hogy a döntés Bíróságon 

megtámadható, hiszen nem szűnt meg a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal. 

Vámosszabadi és Győrújfalu már korábban megállapodott egymással, de ez a megállapodás 

most semmit nem ér, hisz az két településre vonatkozott. Az Alapító Okirat módosításával – 

ha a testület nem kívánja a kormányhivatali döntést bíróságon megtámadni – nincs probléma, 

viszont a mai napon részemre megküldött Megállapodás módosítást véleményem szerint nem 

lehet elfogadni, hisz az Győrladamér számára hátrányos. Minden képviselő arra esküdött fel, 

hogy Győrladamér község érdekeit szolgálja, ez a Megállapodás módosítás viszont minden, 

csak nem Győrladamér érdekét szolgálja. A Megállapodás módosítás szerint az állami 

támogatás elosztása a következő Győrújfalura 27.480.000,- Ft, Vámosszabadira 22.900.000,- 

Ft, Győrladamérra 17.633.000,- Ft lenne. Hivatkozom az Mötv. 85.§ (11) bekezdésére, mely 

szerint a Közös Hivatal működési költségét a Közös Hivatalhoz tartozó Önkormányzatok – 

eltérő megállapodás hiányában – lakosságszámuk arányában finanszírozzák. A régi közös 

hivatalban is lakosságszám arányos elosztás volt. Győrújfalu 6 főt kér, Vámosszabadi 5 főt, 

Győrladamérra pedig 3,85 fő szerepel a Megállapodás módosítás tervezetben. Ezt a két másik 

település polgármestere beszélte meg, én próbáltam egyezkedni velük, de nem voltak 

partnerek ebben. A törvény alapján lakosságszám arányosan 5,05 fő után kap a település 

támogatást. Az elismert hivatali létszám (a 3 települést figyelembe véve) 14,85 fő. 

Lakosságszám arányok: Győrújfalu: 1624 fő, Vámosszabadi: 1672 fő, Győrladamér: 1709 fő.  

Ponty István képviselő: Mikor jutott hivatalosan a győrladaméri hivatal tudomására, hogy a 

kormánymegbízott úr milyen döntést hozott? 

Kettinger János polgármester: 2015. január 05-én. 

Ponty István képviselő: Azóta hány egyeztető tárgyalás zajlott? 

Kettinger János: Három. Nagy Imre Attila hívott össze Győrújfalura január 08-ra egyet, a 

Kormányhivatal január 12-re, de nekem a Kormányhivatalban azt javasolták, hogy csak a 

Kormányhivatal által összefogott egyeztetésre menjek el. Utána pénteken, január 16-án 

Vámosszabadin voltam, ahol a 3 polgármester próbált egyezségre jutni, de nem volt 

eredménye. A Kormányhivatal véleménye szerint erkölcstelen amit Győrújfalu ajánl (3,85 fő).  

Ponty István képviselő: A jogilag érvényesen nem vettünk részt ezek szerint? 

Kettinger János polgármester: Nem volt ezek közül jogilag érvényes, ezek mind egyeztető 

tárgyalások voltak. A döntést a testület hozza meg a Megállapodás kérdésében, nem a 3 

polgármester.  

Ponty István képviselő: A Kormányhivatal megmagyarázta a döntését? 
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Kettinger János polgármester: Igen, joghézaggal indokolták a döntésüket, és el is ismerték, 

hogy bírói úton eléggé támadható, hisz a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal nem 

szűnt meg. 

Ponty István képviselő: Hogyan fordulhat elő egy joghézag kapcsán, hogy még a székhely 

státuszunkat is elveszítettük? 

Kettinger János polgármester: Nem tudom, kivel mit egyeztetett a kormánymegbízott úr. 

Ponty István képviselő: A 14,85 fő elismert hivatali létszám hogy lehetséges, hisz az Abdai 

Közös Önkormányzati Hivatal ugyanezen kategóriába esik, és ott 17 fő az elismert hivatali 

létszám. 

Kelemen Dóra kirendeltség-vezető: Ikrényben van kisebbség, ezért más a szorzójuk. 

Ponty István képviselő: A 3,85 főt ha alkalmaznánk Győrladamér vonatkozásában, akkor 

közösen viselnénk a beszámítás miatti elvonást, vagy nem? 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Kihez szól a kérdés? 

Kettinger János polgármester: Hozzád. Erről most neked kell nyilatkozni. 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Én készültem egy elég hosszú 

monológgal, és kimutatással. Nekünk nem az a szándékunk, hogy Győrladamért 

ellehetetlenítsük. Én vagyok a székhelytelepülés polgármestere, én szeretném meghatározni a 

működtetés feltételeit. A székhelytelepülésen 5 főre minimum szükség van, ahhoz, hogy a 

feladatok el legyenek látva. Míg Győrladamér volt a székhely, ott is 5 fő volt a hivatali 

létszám.  

Kettinger János polgármester: Vámosszabadin tartott tárgyaláson 4,6 főt kértem, erre is nem 

volt a válasz. 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Kiosztom az általam elkészített 

összefoglaló anyagot, kimutatásokat, melyet kérek a jegyzőkönyvhöz csatolni mellékletként. 

/ Győrújfalu polgármestere által a 2015.01.19-i ülésre készített írásos anyag a jegyzőkönyv 3. 

számú melléklete/ 

 

Ponty István képviselő: Az adóerő képesség miatti elvonásokról érdeklődik. 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: a 4. pontban levezettem mi mibe kerül. 

Ha Győrladamér lenne a székhely, az 12.000.000,- Ft elvonást jelentene. Győrladamér tegyen 

4.000.000,- Ft-ot a működés költségeihez, és még akkor is 8.000.000,- Ft-tal beljebb van. 

Kettinger János polgármester: Magyarázzátok meg, miért az van a Megállapodás módosítás 

tervezetben, hogy Vámosszabadi 5 fő, Győrladamér 3,85 fő. Ugyanolyan kirendeltség lesz 

mindkettő, és Győrladamér lakosságszáma meghaladja Vámosszabadiét. 
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Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Én a Vámosszabadi polgármester 

asszonnyal végigtárgyaltam a 2014 év november és december hónapját, és akkor 5 fő 

szerepelt Vámosszabadi község vonatkozásában. 

Ponty István képviselő: Ha nem Győrladamér a székhely, akkor nem lesz elvonás? 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Valószínűleg nem.  

Ponty István képviselő: Ha még beszámítás miatt is kell fizetni, akkor nem szimpatikus a 

javaslat. De ha a beszámítás miatti elvonást nem kell viselnünk, akkor már lehet, hogy el 

tudom fogadni.  

Lizákné Vajda Lívia Vámosszabadi község polgármestere: Győrzámoly bontani szerette volna 

a Közös Hivatalt, ezt Vámosszabadi tudomásul vette, nem gördített akadályt ez elé. Mi 

Győrújfaluval szerettünk volna létrehozni Közös Hivatalt. Két közel azonos település. Mi nem 

tudtunk arról, hogy Győrladamér nem kívánja felbontani a Közös Hivatalt. A Kormányhivatal 

végzésében 11 fő hivatali létszám volt, melyet javítattunk a jogszabály szerinti elismert 

hivatali létszám szerinti 14,85 főre. Meg kell egyeznünk ezt mondták a Kormányhivatalban. 

Nekünk jogszabály szerint 4,95 fő a hivatali létszámunk, a Megállapodás módosítás 

tervezetben pedig 5 fő van, így nekünk a legkevesebb a veszíteni valónk. Vonatkoztassunk el 

a 3,85 főről, számszerűsítsünk, és lássuk be, hogy több millióval kap többet Győrladamér, 

mintha székhely lenne, vagy mikor székhely volt. 

Ponty István képviselő: Ha jól tudom, Győrladamér és Győrújfalu által létrehozott Közös 

Hivatal elismert hivatali létszáma 8,71 fő volt. Ez milyen arányban osztódott? 

Kettinger János polgármester: Lakosságszám arányos támogatást adtunk át Győrújfalunak. 

Ponty István képviselő: 2014-ben 4,8 fő volt Győrladaméron a Megállapodás szerint, ez után 

21.984.000,- Ft támogatást kaptunk volna, de levontak 8.404.536,- Ft-ot az elvonás miatt, így 

maradt 13.580.000,- Ft 2014-ben. Ha most kapunk 17.633.000,- Ft-ot és ebből nem vonnak le 

a beszámítás miatt semmit, akkor előrébb vagyunk, mint 2014-ben. 

Kettinger János polgármester: Ezt nem tudhatod, ez változhat ez a támogatás. 

Lizákné Vajda Lívia Vámosszabadi község polgármestere: Igen, itt a lényeg, Győrladamér így 

is 4.000.000,- Ft-tal többet kap, mint 2014-ben. 

Kettinger János polgármester: Ez optimális a két másik falunak, Győrladamérral szemben 

pedig erkölcstelen.  

Kiss Sándorné alpolgármester: Ha eddig Vámosszabadinak elég volt 3 fő, most minek kell 5 

fő? 

Lizákné Vajda Lívia Vámosszabadi község polgármestere: Ne főkben mérjünk, hanem 

összegekben.  
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Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Két település már megegyezett. 

Győrújfalun 5 fő lett volna, Vámosszabadin 4 fő. A Kormányhivatal végzésében 11 fő hivatali 

létszám szerepelt. Ennek elosztás lett volna, hogy Győrújfalu 5 fő, Vámosszabadi 4 fő, 

Győrladamér 2 fő. Ezek után 14,85 főre módosíttattuk a létszámot a jogszabálynak 

megfelelően. Ezt a különbözetet, ha lakosságszám arányosan elosztjuk a 3 település között, 

akkor mindenkinek + 1,3 fő jut. Ez volt a számolás metódusa, Győrújfalun így lett az 5 főből 

6 fő, Vámosszabadin a 4 főből 5 fő, Győrladaméron pedig a 2 főből 3,85 fő. 

Kettinger János polgármester: a 11 fő egy ajánlott létszám volt, azt figyelembe véve, hogy 

2014-ben 3 fő dolgozott a vámosszabadi hivatalban, 4 fő a győrladaméri hivatalban, és 4 fő a 

győrújfalui hivatalban. Ez soha nem elismert hivatali létszám volt, nem ez alapján utalja a 

finanszírozást a Magyar Államkincstár. Milyen jogalapja van a 3,85 fő, 5 fő és 6 fő 

elosztásnak? 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Alku. 

Gorgosilits Márta képviselő: Mikor Győrújfalu és Győrladamér Közös Hivatalt akart 

létrehozni, akkor átjött Győrújfalu képviselő-testülete megbeszélni mindent. Most, hogy 

Győrújfalu ki akart válni, miért nem jött át a testület, és tájékoztatta a szándékáról a 

győrladaméri testületet? Hoztak november 11-én egy döntést Győrújfalun, azt kaptuk meg, az 

már kész tény volt. Akkor már meg is állapodott Győrújfalu Vámosszabadival.  

Kettinger János polgármester: Nem a Közös Hivatal a gond, azt is elfogadom, hogy 

Győrújfalu a székhely, a Megállapodás módosítás tervezet elfogadhatatlan számára. 

Ponty István képviselő: Megkérdezhetem, hogy Győrújfalun és Vámosszabadin vesz-e fel 

tiszteletdíjat az alpolgármester? 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Természetesen nem vesz fel. 

Lizákné Vajda Lívia Vámosszabadi község polgármestere: Nem vesz fel. 

Ponty István képviselő: Akkor ebben is Győrladamér a kirívó, hisz nálunk vesz fel 

tiszteletdíjat az alpolgármester. Ha egy olyan verziót néznék, hogy elfogadjuk Győrújfalu 6 

főjét (5 fő + a jegyző), és a fennmaradó 8,85 fő elismert hivatali létszámon osztozna 

Győrladamér és Vámosszabadi 4,42 – 4,42 fővel, akkor ez a verzió igazságosnak tűnik 

számára. A két kirendeltség azonos feltételekkel működne, hisz lakosságszámuk is pár fő 

különbséggel azonos. 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Erről elsősorban Líviát kellene 

megkérdezni, hisz jelen felvetéssel az ő létszámuk csökkenne.  

Kettinger János polgármester: Én még ezt sem tartom tisztességes ajánlatnak. 

Ponty István képviselő: Ezt képviselői indítványnak felvetném.  

Lizákné Vajda Lívia Vámosszabadi község polgármestere: lakosságszám arányosan 4,95 fő 

„kap” Vámosszabadi, a Megállapodás módosítás tervezetében 5 fő van, így a településnek 

úgymond nincs veszítenivalója, ha van Megállapodás, ha nincs. Mégis tőle, illetve az általa 

képviselt településtől várják el, hogy átadjon 0,6 főt.   
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Kettinger János polgármester: Van-e esély arra, hogy a Megállapodás módosításban ne 3,85 

fő szerepeljen Győrladamér község vonatkozásában, hanem több. Ha nincs is hajlandóság, 

akkor itt fejezzük be. 

Ponty István képviselő: Javaslata, egy olyan képviselő testületi határozat, melyben a Közös 

Hivatali Megállapodás módosítást Győrladamér község Önkormányzatának képviselő-

testülete akkor fogadja el, ha abban Győrladamér részére 4,42 fő, és ennek állami 

finanszírozása van biztosítva. 

Kelemen Dóra kirendeltség-vezető: A sorrendiség fontos. Javaslata szerint először döntsön 

arról a testület, hogy a Kormányhivatal végzését elfogadja, vagy bírói úton megtámadja. Ha 

megtámadja, akkor ma erről kell dönteni. Ha viszont a testület elfogadja a végzést, akkor az 

alapító okirat módosítását és az egységes szerkezetű alapító okiratot is el lehetne fogadni. 

Utána dönteni a Megállapodás módosításáról, hogy azt elfogadja a testület, vagy nem. 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Javaslata az, hogy szavazza meg a testület 

az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetbe foglalását, majd tegyen javaslatot a 

győrladaméri testület a másik két település részére a Megállapodás módosítására. Legyen ez 

az asztalomon, és akkor majd szavaz róla a mi testületünk is. Van részünkről hajlandóság a 

megegyezésre.  

Őrfi Mária képviselő: Az Alapító Okiratban mi lenne vitatéma? 

Kettinger János polgármester: Ha az Alapító Okirat módosítását és egységes szerkezetét 

elfogadja a testület, akkor már nem lehet bírósághoz fordulni, és megtámadni a 

kormánymegbízott végzését. A 4,42 fő létszámot Győrladamér vonatkozásában akkor tudja 

elfogadni, ha a Megállapodásban az is rögzítésre kerül, ha a székhelytelepülés 

adóerőképessége miatt elvonásra /beszámításra/ kerül sor, azt teljes egészében Győrújfalu 

viseli. 

Nagy Imre Attila Győrújfalu község polgármestere: Az Alapító Okiratban nincs szó olyanról, 

ami a Megállapodást érinti. Az csak a törzskönyvezéshez kell. 

A képviselő-testület egyetért abban, hogy nem kívánja Bíróság előtt megtámadni a Győr-

Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal GYB-04/1429-1/2014. számú végzését. 

A Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának  módosításáról 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 

Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának módosítását. 

/Az Alapító Okiratot Módosító Okirat a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét képezi./ 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 
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2/2015. (I.19.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

jóváhagyja a Győrladaméri Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának 

módosítását. (Az Alapító Okiratot Módosító Okirat a jegyzőkönyv 4. sz. mellékletét 

képezi.) 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

A Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal Alapító Okiratának jóváhagyásáról 

Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

1. Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyja a 

Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratát (az Egységes szerkezetű Alapító Okirat a jegyzőkönyv 5. számú mellékletét 

képezi). 

2. A Képviselő-testület felkéri Kettinger János polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 

Győrújfalu és Vámosszabadi Községek Önkormányzatához. 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

3/2015. (I.19.) Kt. határozat: 

1. Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és 

jóváhagyja a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát (az Egységes szerkezetű Alapító Okirat a 

jegyzőkönyv 5. számú mellékletét képezi). 

2. A Képviselő-testület felkéri Kettinger János polgármestert, hogy a határozatot 

küldje meg Győrújfalu és Vámosszabadi Községek Önkormányzatához. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

1. Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és nem hagyja 

jóvá a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal módosított Megállapodását. (a 

Megállapodás módosítás tervezete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi). 

2. A Képviselő-testület a módosított Megállapodás átdolgozását kéri, mely szerint a 4.1 

pontban Győrladamér 4,42 fő (kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző, gazdálkodási 

ügyintéző, adóügyi ügyintéző, igazgatási ügyintéző), ennek megfelelően módosítva az 5.3.1. 

b.) pontját (Győrladamér 4,42 fő), 5.3.1. e.) pontját (4 fő köztisztviselő + 1 fő kirendeltség-

vezető), továbbá az 5.3.1. pont kiegészítését egy l.) ponttal, mely szerint amennyiben a 

székhelytelepülés miatt beszámításra kerül sor, azt az elvonást a székhelytelepülés fizeti 100% 

mértékben. 

3. A képviselő-testület felkéri Kettinger János polgármestert, hogy a határozatot küldje meg 

Győrújfalu és Vámosszabadi Községek Önkormányzatához. 

4. A 2. pont szerint átdolgozott Megállapodás módosítás aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

4/2015. (I.19.) Kt. határozat: 

1. Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és nem 

hagyja jóvá a Győrújfalui Közös Önkormányzati Hivatal módosított Megállapodását. 

(a Megállapodás módosítás tervezete a jegyzőkönyv 6. számú mellékletét képezi). 

2. A Képviselő-testület a módosított Megállapodás átdolgozását kéri, mely szerint a 

4.1 pontban Győrladamér 4,42 fő (kirendeltség vezető, pénzügyi ügyintéző, 

gazdálkodási ügyintéző, adóügyi ügyintéző, igazgatási ügyintéző), ennek megfelelően 

módosítva az 5.3.1. b.) pontját (Győrladamér 4,42 fő), 5.3.1. e.) pontját (4 fő 

köztisztviselő + 1 fő kirendeltség-vezető), továbbá az 5.3.1. pont kiegészítését egy l.) 

ponttal, mely szerint amennyiben a székhelytelepülés miatt beszámításra kerül sor, azt 

az elvonást a székhelytelepülés fizeti 100% mértékben. 

3. A képviselő-testület felkéri Kettinger János polgármestert, hogy a határozatot küldje 

meg Győrújfalu és Vámosszabadi Községek Önkormányzatához. 

4. A 2. pont szerint átdolgozott Megállapodás módosítás aláírására felhatalmazza a 

polgármestert. 

 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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2. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Iskola udvar 

Kettinger János polgármester: Az iskolának most nincs udvara. Az intézményvezető 

egyetértésével az alábbi forgalomkorlátozást javaslom: a Petőfi tér Y ágát lezárnánk, 

körbekerítenénk a tanév végéig, melyet táblákkal jelzünk. 

Az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről szóló 20/1984. (XII.21.) 

KM rendelet 2.§ (1) bekezdése szerint: 

„Az utak forgalmának szabályozása - a 3. §-ban foglalt kivételekkel -, valamint a közúti jelzések 

elhelyezése, fenntartása, üzemeltetése és eltávolítása a (2)-(10) bekezdésben meghatározott 

kiegészítésekkel és kivételekkel az út kezelőjének a feladata.” 

 

Ponty István képviselő: Ebben az esetben a Tóközt egyirányúsítani kellene. 

 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Győrladamér, Petőfi tér 

önkormányzati út „Y” ágát ideiglenesen, 2015. június 30-ig lezárja, elkeríti a forgalom elől, 

melyet táblákkal jelez, és a Tóközt, mely szintén önkormányzati út, ugyanezen időpontig 

egyirányúsítja, melyet szintén táblákkal jelez. A képviselő-testület felhatalmazza a 

polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

5/2015. (I.19.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete a Győrladamér, Petőfi tér 

önkormányzati út „Y” ágát ideiglenesen, 2015. június 30-ig lezárja, elkeríti a forgalom 

elől, melyet táblákkal jelez, és a Tóközt, mely szintén önkormányzati út, ugyanezen 

időpontig egyirányúsítja, melyet szintén táblákkal jelez. A képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 
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2/2. Tájékoztatás 
 

Iskola átadás 

Kettinger János polgármester tájékoztatja a testületi tagokat, hogy az iskolaátadásról szeretne 

bővebb tájékoztatást kapni, ezért az alpolgármester asszonnyal, az iskola igazgató asszonnyal 

leülne tárgyalni a fenntartás lehetőségeiről Blazovicsné Varga Mariannal, a tankerület 

igazgatójával. 

Fakivágás 

Kettinger János polgármester: Limp Imre erdész jövő héten kijön megnézni a közterületen az 

elöregedett fákat, és írásos javaslatot tesz a fakivágásra. 

Játszótéri eszközök 

Kettinger János polgármester: Dóra Vilmos vállalkozó is a jövő héten érkezik a játszótéri 

eszközök felülvizsgálatát elvégzi. 

 

Szociális gondozó – házi segítségnyújtás 

Kettinger János polgármester: A szociális gondozó, aki ellátja a házi segítségnyújtást, nem 

rendelkezik szakképzettséggel, mert 2010-ben került alkalmazásra, és ő mentességet kért 5 

évre a végzettség megszerzése alól, mert abban bízott, hogy nyugdíjba tud menni 2015-ig. 

Most derült ki számára, hogy még legalább 2 évig dolgoznia kell.  

Mi viszont nem kapunk működési engedélyt, ha nem tartjuk be a szabályokat, és a gondozó 

nem rendelkezik szakképzettséggel. Egy ilyen OKJ-s tanfolyam 10 hónapos, márciusban 

indul képzés. A Szociális- és Gyámhivataltól azt a tájékoztatást kaptuk, hogy az 

alkalmazottak min. 50%-ának szakképzettnek kell lennie, így esetleg úgy lehet megoldani 

2015. június 01-jétől, hogy két 4 órás alkalmazottal látjuk el a feladatot. Ekkor is fel kell 

vennünk valakit, aki rendelkezik a szükséges végzettséggel, vagy 1 főt 4 órában, vagy 1 főt 8 

órában.  
 

Mosoni Sík Leader Egyesület 

Kettinger János polgármester: A pályázatok elkészítésében és elszámolásában segítenek. 50,- 

Ft támogatást kérnek lakosonként. Erről ráérünk a következő ülésen dönteni. 
 

 

 

3. 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 18.30 órakor bezárja.  

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


