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Győrladamér Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete  

Szám: 3/2015. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án 

15.30 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  

Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi elődadó  (2 fő) 

 

Lakosság részéről megjelent: 0 fő 

 

I. NAPIRENDEK ELŐTT 

Kettinger János polgármester köszönti a Képviselő-testület nyilvános ülésén megjelent 

képviselőtársait, kirendeltség-vezető asszonyt. Megállapítja, hogy 7 képviselő-testületi tagból 

7 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. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása 2015 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

2. A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi beszámolójának, és a 2015. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. Győrladamér község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

4. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

5. Kérdések, interpellációk 
 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

8/2015. (II.16.) Kt. határozat 

–        Napirendi pont elfogadásáról –  

Győrladamér Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2015.02.16. napján megtartott 

rendes nyílt ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: 

1. Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása 2015 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

2. A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi beszámolójának, és a 2015. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

3. Győrladamér község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

 

4. Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
 

5. Kérdések, interpellációk 
 

A képviselő-testület utasítja a polgármestert a határozat végrehajtására. 

Határidő: azonnal 

Felelős: Kettinger János polgármester 
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II. NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA 

1. Napirendi pont 

Helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatása 2015 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

Kettinger János polgármester: Készítettünk egy összefoglaló táblázatot, melyben 

látszik, hogy melyik egyesület, alapítvány mennyi támogatást kapott a 2014. évben, és 

mekkora összeget kér 2015. évre, és azt mire kéri. 

Ponty István képviselő: Szeretné, ha az alapítványok, egyesületek vezetői a testület 

előtt beszámolnának arról, hogy mire költötték az előző évi támogatást, és mire kérik az 

idei támogatást.  

Kettinger János polgármester: Minden évben minden egyesület, alapítvány beszámol 

munkájáról a testületnek. De más időszakban, nem év elején.  

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

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

önszerveződő közösségek 2015. évi pénzügyi támogatásáról az érdemi döntést elhalasztja, az 

Alapítványok és Egyesületek elnökeitől a 2015. évre igényelt önkormányzati pénzügyi 

támogatásról részletes felhasználási tervet kér. Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a 

támogatást kérő civil szervezeteket értesítse. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

9/2015. (II.16.) Kt. határozat: 

Győrladamér Község Önkormányzatának képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

önszerveződő közösségek 2015. évi pénzügyi támogatásáról az érdemi döntést 

elhalasztja, az Alapítványok és Egyesületek elnökeitől a 2015. évre igényelt 

önkormányzati pénzügyi támogatásról részletes felhasználási tervet kér. Felkéri a 

polgármestert, hogy a döntésről a támogatást kérő civil szervezeteket értesítse. 
 

Határidő:  2015. március 15. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 

 

 

2. Napirendi pont 

A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi beszámolójának, és a 2015. évi 
költségvetésének elfogadása 
Előterjesztő: Kettinger János polgármester 
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Kettinger János polgármester: Elfogadta a Kunszigeti Gyermekellátó Társulás – melynek 

Győrladamér is tagja - a 2014. évi költségvetési beszámolót, és a 2015. évi költségvetést, 

melyet mellékelten a Testület elé terjesztek. Kérem az elfogadásukat. Győrladamért nem 

terheli fizetési kötelezettség. 

 

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

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti Gyermekellátó 

Társulás 2014. évi költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

10/2015. (II.16.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti 

Gyermekellátó Társulás 2014. évi költségvetési beszámolóját a melléklet szerinti 

tartalommal elfogadja. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

/A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2014. évi költségvetési beszámolója a jegyzőkönyv 3. 

számú melléklete/ 

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

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti Gyermekellátó 

Társulás 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

11/2015. (II.16.) Kt. határozat: 

Győrladamér község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kunszigeti 

Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetését a melléklet szerinti tartalommal 

elfogadja. 
 

Határidő:  azonnal 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

/A Kunszigeti Gyermekellátó Társulás 2015. évi költségvetése a jegyzőkönyv 4. számú 

melléklete/ 

 

 

 



 
5 

3. Napirendi pont 

Győrladamér község Önkormányzatának 2015. évi költségvetése 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

Kerekesné Molnár Krisztina pénzügyi előadó részletesen ismerteti az elkészült költségvetési 

táblázatokat. 

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

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének előzetes tervezetét jóváhagyja, további kidolgozásra alkalmasnak tartja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő. Felkéri a polgármestert, hogy a 

rendelet-tervezetet legkésőbb 2015. március 15-ig terjessze a képviselő-testület elé. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

12/2015. (II.16.) Kt. határozat 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. 

évi költségvetésének előzetes tervezetét jóváhagyja, további kidolgozásra alkalmasnak 

tartja. Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő. Felkéri a 

polgármestert, hogy a rendelet-tervezetet legkésőbb 2015. március 15-ig terjessze a 

képviselő-testület elé. 

Határidő:  azonnal, egyebekben 2015. március 15. 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

  Kató Mária jegyző 

/Az előterjesztése a jegyzőkönyv 5. számú melléklete/ 

 
 

 

4. Napirendi pont 

Egyéb aktuális ügyek 

Előterjesztő: Kettinger János polgármester 

 

Mosoni Sík Leader Egyesület 2015. évi tagdíj kiegészítése 

Kettinger János polgármester: Az Egyesület a további működéshez a tagdíjon felül 50,- 

Ft/lakos működési támogatást kér. A pályázati lehetőségek miatt támogatná a kérést, ami 

nagyjából 90.000,- Ft-ot többletkiadást jelent.   
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Fentiek után Kettinger János polgármester az alábbi határozati javaslatot terjeszti elő: 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi 

költségvetésének előzetes tervezetét jóváhagyja, további kidolgozásra alkalmasnak tartja. 

Felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet tervezetet készítse elő. Felkéri a polgármestert, hogy a 

rendelet-tervezetet legkésőbb 2015. március 15-ig terjessze a képviselő-testület elé. 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 7 igen szavazattal,  

ellenszavazat és  tartózkodás nélkül meghozza az alábbi határozatot: 

13/2015. (II.16.) Kt. határozat 

Győrladamér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 

Szigetköz – Mosoni-sík LEADER Egyesület munkaszervezetét 2015. július 01-jét 

követően is fenntartja, annak 2015. második féléves működtetéséhez – az egyesületi 

tagdíjon felül  50,- Ft/lakos összeggel hozzájárul. 

Felhatalmazza a polgármestert, hogy a döntésről a Szigetköz – Mosoni-sík LEADER 

Egyesület elnökét jelen határozatot tartalmazó jegyzőkönyvi kivonat megküldésével 

tájékoztassa, 2015. évi lakosságarányos hozzájárulás önkormányzati költségvetésbe 

történő betervezéséről és átutalásáról gondoskodjon. 

Határidő:  költségvetés betervezése vonatkozásában: a 2015. évi költségvetés  

  elfogadásának napja 

hozzájárulás átutalása vonatkozásában: 2015. július 01. 

 

Felelős:  Kettinger János polgármester 

 
 

 

 

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 17.30 órakor bezárja.  

K.m.f. 

Kettinger János                                                  Kató Mária 

polgármester                                                                                   jegyző 


