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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. szeptember 23. 
napján 1700 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli 
nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Nagy Tivadar képviselő 
                                   Brányi Albertné képviselő 

Raczenböck Kálmán képviselő  
Fehérvári Károly képviselő 

                                    Kövecses Tímea képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
                                    Sik Gyula képviselő 
 
Igazoltan távol:         Szücs Károly képviselő 
                                                                 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 

 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait, valamint a 
meghívott vendéget.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 9 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tivadar és 
Bider Zsolt képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1. A Sportcsarnok vizesblokkjának felújítása tárgyában beérkezett pályázatok 
értékelése 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

2. A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Németh Dóra jegyző  

3. A Szigetköz Quelle Kft. kérelme telekvásárlás tárgyában 
Előadó: Király Péter polgármester 

4. Táncsics utcában lévő önkormányzati telkek értékesítése 
Előadó: Király Péter polgármester 

5. A településőr pályázat ismertetése 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
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1. napirendi pont 
A Sportcsarnok vizesblokkjának felújítása tárgyában beérkezett pályázatok értékelése 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
A jegyző és a polgármester ismertette a testülettel az előkészítő munkáltatokat. Király 
Péter polgármester elmondta, hogy az árajánlatok bekérésére és az anyag elkészítésére a 
jegyzőt kérte fel, mivel az elmúlt ülést követően szabadságon volt. 
 
Németh Dóra jegyző ismertette a testülettel a 4 árajánlatot ( az írásos anyag a melléklet 
részét képezi). Elmondta, hogy a független szakértő által beárazott költségvetés 4.900 eFt, 
két vállalkozó Bodor Róbert Öttevényi és Tóbiás Tibor győri adott alacsonyabb összegben 
beárazott költségvetést 4.840, ill. 4.850 eFt összegben. Az öttevényi vállalkozót 
valamennyien ismerik, a győri vállalkozónak a munkáját , referenciáit ( MEP székház , 
Kenyérgyár) a jegyző. Tóbiás Tibor az árajánlatban szerepeltett REHAU anyag mellett 
készített egy Heinko német gyártmányú anyaggal is beárazott költségvetést. A beadott 
anyagban leírta, hogy ez ugyanolyan minőségű, csak olcsőbb, így 4.259 eFt összegben állna 
meg a felújítás. Egyedül előző vállalkozó fektette írásba a kezdés időpontját. 
A bontási munkák a költségvetésekből kb. 250 eFt-ot jelentenek és gépeket igényelnek, így 
nem valószínű, hogy pénzt tudna az önkormányzat megtakarítani a közmunkások 
foglalkoztatásával. 
 
Király Péter polgármester hozzátette, hogy az októbertől alkalmazható közhasznú 
munkások közül ketten közben el tudtak helyezkedni, így csak 1 férfi munkást tud az 
önkormányzat alkalmazni, aki a mindenszentek előtt még nagy segítség a faluszépítésben. 
 
Az árajánlatokat áttekintve elhangzott , hogy támogassuk a helyi vállalkozót, majd az is, 
hogy Bodor Róbert és Tóbiás Tibor ajánlata között válasszon a polgármester és a jegyző 
úgy, hogy Bodor Róberttől is kérjen az olcsóbb Heinco anyaggal ajánlatot, illetve mindkét 
vállalkozótól kérje meg, mikorra tudja a munkát kivitelezni és aki az olcsóbb ajánlatot adja 
és hamarabb meg tudja oldani a kivitelezést azzal kössön az önkormányzat szerződést. 
 
A képviselők valamennyien egyetértettek abban is, hogy nem teljesítés esetén a szerződésbe 
kötbér fizetését is ki kell kötni. 
 
Bider Zsolt képviselő felvetette, hogy fel lehet ajánlani a közmunkások „ munkaidejét” a 
vállalkozóknak a bontásnál, ezt is kérdezze meg a polgármester és a jegyző fent nevezett 
két vállalkozótól. 
 
A testület megegyezett abban is, hogy szakaszosan kell a beruházást végigvinni, a lehető 
legnagyobb odafigyeléssel és úgy, hogy a lehető legkisebb mértékben zavarja az ott folyó 
tevékenységet. 
A beruházásról a Sportcsarnok üzemeltetőjét is értesíteni kell.  
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
58/2009.(IX.23.) számú Határozata  

a Sportcsarnok vizesblokkjának felújítása tárgyában 
 

                           A képviselő-testület a benyújtott árajánlatok alapján  
                           Bodor Róbert öttevényi és Tóbiás Tibor győri vállalkozó árajánlatát 
                           Tartja alkalmasnak a feladat elvégzésére. 
                           A testület felkéri a jegyzőt, hogy Bodor Róberttől is kérjen be 
                           Az olcsóbb Heinco minőségű anyaggal készült árajánlatot. 
                           A polgármester és a jegyző egy árajánlat birtokában 4.259 eFt 
                           Azt választja , amelyik az olcsóbb, illetve figyelembe veszi a  
                           Kivitelezés vállalt határidejét. 
                           A vállalkozói szerződés megkötésénél a testület kötbért köt ki  
                           Nem teljesítés idején. 
                            
                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: árajánlat bekérése tárgyában azonnal, döntés tekintetében 
                                            2009. október 02, kiviteli szerződés megkötése 2009.10.05. 
 

 
2. napirendi pont 
A Győri Kommunális Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
A jegyző ismertette a győri nagytérségi hulladékgazdálkodási önkormányzati társulás 
alapító okiratának módosítását, melyre a 2008. évi CV. törvény miatt kerül sor, úgy ahogy a 
saját intézményeinknél is. ( A teljes anyag a melléklet részét képezi.) 
 
A testület a módosítást tudomásul vette , a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát : 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
59/2009. (IX.23)számú határozata 

a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító Okiratának 
módosításáról 

 
                           1. A képviselő-testület a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
                           Önkormányzati Társulás alapító okiratát a melléklet szerint módosítja. 
 
                           2. A képviselő-testület jóváhagyja Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási 
                           Önkormányzati Társulás 1. pont szerinti módosításokkal egységes 
                           szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 2. számú 
                           mellékletében foglaltak szerint. 
 
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           az érintettet értesítse. 
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                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009. október 05. 
 
 
3. napirendi pont 
A Szigetköz Quelle Kft. kérelme telekvásárlás ügyében 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester  ismertette a Szigetköz Quelle Kft. kérelmét, mely szerint az 
ásványvízpalackozó üzem előkészületi fázisa lezárult. A tervezett üzemben a gépsor 
kapacitása 10000 palack ásványvíz óránként. Évente 5000 kamionnal számolnak, ezért a 
palackozó üzem mögötti 0130/22 hrsz-ú szántót szeretnék megvásárolni az 
önkormányzattól, így lehetne a Miklósi utat tehermentesíteni a kamionoktól. A belterületbe 
vonást vállalják. Árat nem jelöltek meg. 
A polgármester hozzátette,  hogy ez kb. 6.000 m2, melyet az önkormányzat 350 Ft/m2-ért 
vásárolt. Javasolta a 700 Ft/m2 áron történő értékesítést. 
 
Ezt követeőn a testület átnézte a terveket, majd arra az álláspontra jutott, hogy szerepeljen 
az adás-vételi szerződésben az, hogy az utat mindenkor rendeletetésszerűen használja a kft. 
és ő tartja rendben, hiszen nyilvánvaló, hogy a kamionforgalom fogja azt tönkretenni. 
 
Fehérvári Károly képviselő 900 Ft/m2 eladási árat talált elfogadhatónak. 
 
A polgármester által felvetett 700 Ft/m2 eladási árat szavazásra terjesztette a polgármester, 
melyet a testület 8 igen 1 tartózkodás mellett elfogadott és meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
60/2009. (IX.23)számú határozata 

a 0130/22 hrsz-ú szántó múvelési ágú terület eladási árának meghatározáról 
 
                           A képviselő-testület a fenti hrsz-ú 6000 m2 nagyságú ingatlanját 
                           700 Ft/m2 áron kívánja értékesíteni a Szigetköz Quelle Kft.-nek. 
                           Adás-vétel esetén a testület kiköti, hogy a terület mellett lévő 
                           Önkormányzati tulajdonban lévő út mindenkori karbantartása  
                           rendeltetésszerű állapotban tartása a vevő kötelessége. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
                           foglaltakról az érintettet értesítse, majd kösse meg az adás-vételi 
                           szerződést. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester 
                          Határidő: 2009. október 05. a közlést illetően 
                 
 
4.napirendi pont 
A Táncsics utcában lévő önkormányzati telkek értékesítése 
Előadó: Király Péter polgármester 
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Király Péter polgármester elmondta, hogy a Táncsics utcában telket vásárolni 
szándékozók megnézették az ingatlanokat a tekintetben, valójában mennyi és milyen 
„minőségű” illegálisan lerakott szemét. Két család vásárolna itt 2-2 telket a 2.3.-at, illetve 
az 5-6-at., de sokallják az árat. Az elmúlt testületi üléseken döntött a testület az építési 
telkek áráról, majd csökkentett áráról és megtárgyalta a csökkentés indokait is. 
 
A testület rövid tanácskozás alapján kialakította álláspontját, mely szerint majd 9 igen 
egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
61/2009. (IX.23)számú határozata 

a Táncsics utcában lévő önkormányzati építési telkek  
értékesítése 

 
                           A képviselő-testület a Táncsics utában lévő építési telkek 
                           árát 2.500.000 Ft/2 db telek áron határozza meg, amennyiben 
                           2 db egymás mellett lévő telek kerül megvásárlásra és a vevő 
                           gondoskodik a tereprendezésről. 
                           A testület tájékoztatja a vevőket, hogy eredetileg egy telek 2.000 eFt 
                           volt, az építési telek nem közművesített. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintteteket 
                           Értesítse a testület döntéséről.. 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2009.10.05. 
 
5. napirendi pont 
A településőr pályázaton való részvétel ismertetése 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
Király Péter polgármester ismertette, hogy az IMR pályázatot hirdetett közterület-
felügyelttel nem rendelkező önkormányzatok részére 2 db/ település településőr 
alkalmazására, melynek költségeit az állam fizeti. Elmondta, hogy pontosan rögzítettek a 
településőrök feladatai, pl: rendezvénybiztosítás, kárelhárítás, ömkormányzati 
rendeletekben meghatározott jegyzői feladatok segítése, közbiztonság fenntartása stb. 
A támogatás csak az idei évre szól, kedvező elbírálás esetén addig tudja az önkormányzat 
alkalmazni , amíg az alkalmazást az állam támogatja. A támogatás személyi és dologi 
kiadásokat is fedez. A személyi kiadások tekintetében úgy, mintha közmunkás lenne, tehát 
a minimálbér és járulékait lehet visszaigényelni. 
Saját maga támogatja a részvételt, hisz hathatósabb is lehetne a rendvédelem a faluban. 
Elmondta azt is, hogy előre célszerű meghírdetnni az álláshelyet v. álláshelyeket, de a 
feladatra konkrét személyt csak kedvező elbírálás esetén kellene felvenni. 
 
A testület egyetértett a polgármester által elmondottakkal, így a polgármester szavazást 
rendelt el a napirendi pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 

62/2009. (IX.23.) számú Határozata 
az IMR által kiadott településőr pályázaton való részvétel támogatásáról 

 
                           A képviselő-testület  támogatja a településőr pályázaton 
                           való részvételt. 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a pályázat elkészítésére.      
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.09.30. 
 
A határozathozatalt követően a polgármester elmondta, a Győri többcélú Kistérségi 
Társulás üléseire célszerű megbízni távolléte esetében Németh Dóra jegyzőt, egyrészt a 
határozatképesség biztosítása érdekében, másrészt hogy folyamatosan értesüljünk az ott 
folyó munkákról. Azért, hogy ne kelljen minden alkalommal egyedi meghatalmazást adni a 
testületnek kell határozatban meghatározni a képviselet formáját. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
63/2009. (IX.23.) számú Határozata 

Németh Dóra jegyző állandó meghatalmazásáról a Győri Többcélú Kistérségi 
Társulásban 

 
                           A képviselő-testület  Király Péter polgármester távollétei 
                           esetére meghatalmazza Németh Dóra jegyzőt, hogy a Győri 
                           Többcélú Kistérségi Társulásban Öttevény község Önkormányzatát 
                           teljes jogkörrel képviselje. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati  
                           Kivonatot a GYTKT szakmai munkaszervezetének küldje meg. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.10.05. 
              
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 18 órakor 
bezárta.  
              

K.m.f. 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 Nagy Tivadar Bider Zsolt 
 képviselő képviselő 
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