
Öttevény Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete 
Öttevény 
Fő u. 100. 
 
J e g y z ő k ö n y v 
 
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 18. 
napján 1600 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Nagy Tivadar képviselő 
                                   Brányi Albertné képviselő 

Szücs Károly képviselő  
                                    Kövecses Tímea képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
 
      
Igazoltan távol:         Fehérvári Károly képviselő 
                                    Sik Gyula képviselő 
                                                                 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal az 1. napirendi ponthoz meghívott: Visi Nándorné az Öttevény 
Községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke                         

 
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 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Raczenböck Kálmán    
és Bider Zsolt képviselőket kérte fel. 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1) Beszámoló az Öttevény Községért Közalapítvány működéséről 
Előadó: Visi Nándorné a Közalapítvány kuratóriumának elnöke 

2) Tájékoztató az Öttevény Községért Közalapítvány jogi helyzetéről, javaslat a 
Közalapítvány átalakítására 
Előadó: Németh Dóra jegyző  

3) Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾-ed évi teljesítéséről 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Bider Zsolt PB elnök 

4) Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 

            Előadó:  Király Péter polgármester 
                          Bider Zsolt  PB elnök 

5) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi koncepciójáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Bider Zsolt PB elnök 
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6) Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére 
      Előadó: Németh Dóra jegyző 
7) Egyebek 

Előadó: Király Péter polgármester 
              Németh Dóra jegyző 

8) Egyedi ügyek ( zárt ülés) 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

    
1. napirendi pont 
Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről                  
Előadó: Visi Nándorné a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
 
Visi Nándorné elnök köszöntötte a testület tagjait, majd részletesen ismertette az írásban is 
benyújtott beszámolóját. ( Az írásos anyag a melléklet részét képezi.) Kitért a bevételekre a 
kiadásokra, megjegyezve, hogy mind a bérleti díjból származó bevétel, mind az SZJA 1%-
ából származó bevétel kevesebb a tavalyinál összesen 500.000,-Ft-al. Elmondta, hogy a 
februári kuratóriumi ülésen, melyen jelen volt a polgármester és Nagy Tivadar, Sik Gyula 
önkormányzati képviselők is elhangzott, hogy a Szűz Mária szobor felújítását határozták el, 
melyre két mestertől kértek árajánlatot. Sajnos a szakemberek nagyon rossz állapotúnak 
minősítették a szobrot. 
Elmondta azt is, hogy az Alapító Okiratban szükséges átvezetni Kriston Márton 
felügyelőbizottsági tag névváltozását, illetve ki kell egészíteni az alapítvány állagmegóvásra 
vonatkozó emlékműveit is, mert az Alapító Okirat dátuma óta több emlékhellyel is 
gyarapodott a község. 
Kérte a testület tagjait tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket. 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy a bérleti díj csökkenése a kisiskola 
kihasználatlansága miatt következett be, új bérlőt kell a jövőben keresni. 
Bider Zsolt képviselő megkérdezte milyen tevékenységei vannak az alapítványnak. 
 
Visi Nándorné válaszában az Alapító Okiratban megjelölt célokat sorolta fel, mint 
időskorúak gondozása, kulturális tevékenység, környezetvédelem, kulturális örökség 
megóvása, gyermek és ifjúságvédelem stb. 
 
Bider Zsolt képviselő szerint a számokat hallhatva a közalapítvány 70 %-ban a civil 
szervezeteket támogatta és nem azt, ami a közalapítvány célja. 
 
Király Péter polgármester hozzátette, hogy valóban az elmúlt időszakban nem történtek 
beruházások, mint ahogy azok korábban voltak, pl. buszváró építése. Azt  is elmondta, hogy 
amíg az önkormányzatnak volt képviselete az alapítványban addig mindig az önkormányzat 
által meghatározott és támogatott beruházásokat valósított meg az alapítvány. 
 
Visi Nándorné elmondta, hogy most is mindig egyeztet a polgármesterrel, valamennyi 
ülésre meghívja. Arra pontos választ nem tud adni, miért nincsenek beruházások. 
Bider Zsolt képviselő megkérdezte van e koncepciója az alapítványnak és mi az. 
 
Visi Nándorné elmondta, hogy természetesen van, de az arról szóló dokumentumot nem 
hozta el az ülésre. 
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
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A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
66/2009. (XI.18.) számú Határozata 

az Öttevény községért Közalapítvány működéséről szóló 
beszámoló elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület a beszámolót elfogadja. 
 
                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a szükséges  
                           változásokat az alapító okiraton vezesse át és terjessze 
                           a testület elé. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.11.30. 
 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató az Öttevény községért Közalapítvány jogi helyzetéről, javaslat a 
Közalapítvány átalakítására 
Előadó: Németh Dóra jegyző                     
 
Németh Dóra jegyző részletesen ismertette az írásban is kiküldött anyagot. A november 
18-i ülésen azt célszerű eldönteni hány fős kuratóriumban gondolkodunk, és a decemberi 
ülésen ennek ismeretében lehet meghozni a döntést a személyi összetétel változásról.  
Az érvényes alapító okirat 11. pontja szerint az alapító kizárólagos jogkörébe tartozik a 
Kuratórium elnökének, titkárának, tagjainak megbízása és visszahívása. A kuratóriumi 
tagság megszűnésének egyik módja pedig az Alapító általi visszahívás. 
A jelenlegi 6 fős kuratóriumi létszámot a korábbi 11 főre lehet megváltoztatni úgy, hogy 
annak tagja a mindenkori polgármester, a testület által delegált két önkormányzati 
képviselő, az elnök, elnökhelyettes és a helyi civil szervetek közül delegálhat tagot: a 
Polgári és Nyugdíjas Egyesület, a Kék Csillag Klub, az Öttevényi Önkéntes Tűzoltó 
Egyesület, az Őszidők Nyugdíjas egyesület és az Öttevényi Torna Club, Kézilabda 
Egyesület. Így kizárható a korábban kifogásolt alapító általi döntő befolyás a kuratórium 
munkájában, de mégis jelen van az alapító a kuratóriumban. Javaslatot kell tenni a testületi 
tagokra, az elnök, elnökhelyettes személyére, a felügyelő bizottság elnökének személyére, 
majd a testület döntése értelmében fel kell kérni a civil szerveteket, hogy megadott 
határidőig- a jövő heti közmeghallgatásig- tegyenek javaslatot a delegált személyre. Azt is 
meg kell határozni, mikortól hívja vissza az alapító a tagokat. Erre a december 31-e tűnik 
ésszerűnek. 
 
Király Péter polgármester hangsúlyozta a Közalapítvány jelenlegi elnökének a 
munkájával nincs kifogása, becsülettel odaadóan végezte, végzi e feladatot, köszönet illeti 
az eddigi munkáért. 
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Visi Nándorné a hallottakat összegezve úgy érzi nincs megelégedve az önkormányzat a 
munkájával. Személy szerint nem fog gondot okozni neki a változás, hiszen nem is akarta 
elvállalni a megbízatást. Kérte a jelenlévőket értesítsék, mikor kell a dokumentációt átadnia. 
 
Bider Zsolt képviselő elmondta, hogy a korábbi felállást szeretné visszaállítani az 
önkormányzat, hiszen a mostani egy rossz döntés, jegyzői félrevezetés eredménye. Visi 
Nándorné munkájával nem merült fel kifogás. 
 
Visi Nándorné ezt követően a testületi ülésről távozott.  
 
Bider Zsolt képviselő Kövecses Tímeát és Raczenböck Kálmán javasolja kuratóriumi 
tagnak, Nagy Tivadart pedig a Felügyelőbizottság elnökének. A kuratórium elnökének 
Dömötör Rozalindát, elnök-helyettesének Kissné Laki Renátát. A visszahívás dátumát 
pedig 2009. november 30. napjával. 
A civil szervezeteknek pedig valóban a közmeghallgatásig kell javaslatot tenni. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy készített határozati javaslatot, ami következőképpen 
szól.  
A képviselő-testület az Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratát az alábbiak 
szerint módosítja: 
 

· A 11.3.4. , ill. a 11.1 a.) pont alapján az Alapító a Közalapítvány éléről visszahívja a 
kuratóriumi tagokat. 

·  Egyben a 11.2.1. pontot az alábbiak szerint módosítja: A Közalapítvány 
vagyonának kezelője a Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve , a 11 főből álló 
kuratórium., melyből 2 személyt Öttevény község Önkormányzatának képviselő-
testülete jogosult delegálni. A kuratóriumnak tagja továbbá Öttevény község 
Polgármestere, illetve az Öttevény településen működő civil szervezetek által 
delegált egy-egy személy. A delegálásra jogosult civil szervezetek: Polgári és 
Nyugdíjas egyesület, Őszidők Nyugdíjas Egyesület, Kék Csillag Klub, Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, Öttevényi Torna Club, Kézilabda Egyesület   . A kuratórium 
tagjai természetes személyek. 

· A kuratórium tagjai: Dömötör Rozalina elnök 
                                       Kisné Laki Renáta elnökhelyettes 

 
· A 11.4.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Kuratórium ülése akkor 

határozatképes,ha azon a Kuratórium tagjai közül legalább 6 fő jelen van és az 
összehívás szabályszerűen megtörtént. 

· A 8.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közalapítvány vagyonának 
felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a kuratórium gondoskodik. 
A Közalapítvány bankszámlája felett az elnök és az elnök-helyettes jogosultak 
rendelkezni.. A Közalapítványra kötelezettségeket létesítő jogviszonyt ketten 
közösen tehetnek 

· Az alapító Okirat 13.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Felügyelő 
Bizottság tagjai: Nagy Tivadar ( 9153 Öttevény,     )Gáliné Erdélyi Éva ( Öttevény 
9153 Fő u. 119.) Richterné Kriston Márta ( Öttevény, fő u. 39.) A Felügyelő 
Bizottság elnöke : Nagy Tivadar ( 9153 Öttevény,  

 
 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata



 5

A testület egyetértett a jegyző által elmondottakkal és 8 igen egyhangú szavazattal  
meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
67/2009. (XI.18.) számú Határozata 

Az Öttevény Községért Közalapítvány Kuratóriumának átalakításáról, valamint az 
Alapító okiratának módosításáról 

 
 

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete az Öttevény 
                           Községért Közalapítvány Kuratóriumát az alábbi szerint alakítja át,  
                           egyben az Alapító Okiratot az alábbiak szerint módosítja: 
 

·   A 11.3.4. , ill. a 11.1 a.) pont alapján az Alapító a Közalapítvány éléről visszahívja 
a kuratóriumi tagokat. 

·  Egyben a 11.2.1. pontot az alábbiak szerint módosítja: A Közalapítvány 
vagyonának kezelője a Közalapítvány legfőbb döntéshozó szerve , a 11 főből álló 
kuratórium., melyből 2 személyt Öttevény község Önkormányzatának képviselő-
testülete jogosult delegálni. A kuratóriumnak tagja továbbá Öttevény község 
Polgármestere, illetve az Öttevény településen működő civil szervezetek által 
delegált egy-egy személy. A delegálásra jogosult civil szervezetek: Polgári és 
Nyugdíjas egyesület, Őszidők Nyugdíjas Egyesület, Kék Csillag Klub, Önkéntes 
Tűzoltó Egyesület, Öttevényi Torna Club, Kézilabda Egyesület   . A kuratórium 
tagjai természetes személyek. 

 
· A kuratórium tagjai: Dömötör Rozalina elnök 
                                       Kisné Laki Renáta elnökhelyettes 

 
· A 11.4.2. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Kuratórium ülése akkor 

határozatképes,ha azon a Kuratórium tagjai közül legalább 6 fő jelen van és az 
összehívás szabályszerűen megtörtént. 

· A 8.1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Közalapítvány vagyonának 
felhasználásáról az Alapító Okiratban részletezett módon a kuratórium gondoskodik. 
A Közalapítvány bankszámlája felett az elnök és az elnök-helyettes jogosultak 
rendelkezni.. A Közalapítványra kötelezettségeket létesítő jogviszonyt ketten 
közösen tehetnek 

· Az alapító Okirat 13.3 pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép: A Felügyelő 
Bizottság tagjai: Nagy Tivadar ( 9153 Öttevény,     )Gáliné Erdélyi Éva ( Öttevény 
9153 Fő u. 119.) Richterné Kriston Márta ( Öttevény, fő u. 39.) A Felügyelő 
Bizottság elnöke : Nagy Tivadar ( 9153 Öttevény,  

 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a civil szervezetek 
                           által delegáltasson személyeket, majd ennek megfelelően a még 
                           szükséges módosításokat terjessze a testület elé. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.11.27., illetve 2009.12.09. 
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3. napirendi pont 
Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾-ed évi alakulásáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Bider Zsolt PB. elnöke 
 
Király Péter polgármester felkérte a PB elnökét ismertesse a bizottság határozatát. 
 
Bider Zsolt PB elnök: A Pénzügyi Bizottság 2009.11.18. napján megtartott ülésén a ¾-ed 
éves beszámolót és az ahhoz kapcsolódó költségvetést megtárgyalta és elfogadásra javasolja 
a testületnek. A bizottság megállapította, hogy a gazdálkodás a meghatározott kereteken 
belül, időarányosan történt. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában.                  
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
68/2009.(XI.18.) számú Határozata 

az Önkormányzat 2009. költségvetésének ¾-ed évéről készített beszámoló 
elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület a 2009. évi költségvetés ¾-ed éves alakulásáról 
                           szóló beszámolót elfogadja. 
 
                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítására 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Bider Zsolt PB elnök 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletét alkotta: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
….(XI….) számú rendelete 

a 6/2009.(III.10.) számú, az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet 
módosításáról 

 
                           A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi költségvetésé- 
                           ről szóló 6/2009. (III.10.) számú rendeletét az előterjesztésben 
                           foglaltak szerint módosítja. 
 
                           A rendelet-tervezet a melléklet részét képezi. 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet kihirdetésére. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009. november 30. 
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5. napirendi pont 
Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi koncepciójáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Bider Zsolt PB elnök 
 
Fehérvári Károly képviselő megérkezett az ülésterembe, így a testület létszám a 9 főre 
emelkedett. 
 
Király Péter polgármester a napirendi ponttal kapcsolatosan elmondta, hogy a 2010. 
évben az idei évben elfogadott, de nem megvalósított beruházásait hajtsa végre. 
Nevezetesen a CÉDE pályázaton már nyertünk 2.400 eFt-ot a Hivatal nyílászárói 
korszerűsítésére. Ehhez kell még 40 % önrész a beruházás megvalósításához. Az 
ablakcserét követően célszerű festetni is, illetve mivel a földszinten ajtócsere is lesz, a 
folyosót felújítani. 
A Zrínyi u. aszfalttal való ellátását is meg kell oldanunk, illetve a Fő u.-Plébánia előtti 
vízelvezetést is. Szintén fontos a korábban tervezett járdafelújítás megkezdése. 
 
A képviselők a tervezett felújítási, beruházási célokkal egyetértettek. 
 
Bider Zsolt képviselő elmondta, hogy meg kell teremteni a lehetőséget a Sportcsarnoknál a 
rezsi költségek külön mérhetőségére, hisz úgy lenne tiszta a bérbeadás, ha látszódnának a 
tényleges költségek. 
 
Ezzel a testület tagjai egyetértettek, mégpedig úgy, hogy a  víz-fogyasztás mérésére külön 
mérőórát kellene beiktatni, a fűtési költségekre pedig hőmennyiségméréssel kell megoldást 
találni , illetve a bojlerek villamos fogyasztására külön mérőórát kell elhelyezni.  
Mivel a 2010. évi koncepcióval kapcsolatban több kérdés, vélemény 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 
69/2009. (XI.18.) számú Határozata 

az Önkormányzat 2010. évi koncepciójának elfogadásáról 
 
                           A koncepció a melléklet részét képezi. 
                           A koncepcióban meghatározott 2010. évi beruházási, felújítási 
                           Célok: 

· A Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje a már 
megnyert CÉDE pályázat és saját forrás felhasználásával 
és a cserét követően az irodák festése, ill. a folyosó kövezetének 
cseréje, a folyosó felújítása 

· A 2009. évben elfogadott, de nem megvalósított járdafelújítások, 
illetve a Zrínyi u. aszfaltozása 

· Plébánia-Fő u, vízelvezetésének megoldása 
· Sportcsarnok mérőóráinak leválasztása az iskolától a külön 

mérhetőség megteremtése (hőmennyiség-mérése, villany, víz) 
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· Gyalogátkelőhely megvalósítása a Fő u. 105. Napközi otthonos 
Óvoda és Bölcsőde előtt a megnövekedett balesetveszély miatt 

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy 
                           a 2010. évi költségvetést a koncepcióban foglaltaknak megfe- 
                           lelően készítse elő. 
                           Felelősök: Király Péter polgármester 
                                           Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. február 28. 
 
 
 
Brányi Albertné képviselő megkérdezte, lehetséges e az Óvoda elé gyalogátkelőhely 
építése, mert veszélyes az útszakasz. 
 
Király Péter polgármester válaszában elmondta, hogy korábban is volt már napirenden a 
gyalogátkelőhely építése , de a Közút különböző indokok miatt elzárkózott a 
megvalósítástól , mivel a megközelíthetőségi lehetőségek nem adottak. Megfelelő helyet 
kell keresni ezen átkelőhely megvalósításához. 
 
A testület valamennyi tagja egyetértett Brányi Albertné képviselő felvetésével és egyhangú 
véleményében felhatalmazta a Király Péter polgármestert, tájékoztassa a Közútkezelő Kht.-t 
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének gyalogátkelőhely építése tárgyú 
elhatározásáról, melyet a Mackó-Kuckó Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde előtt ( 
Öttevény , Fő u. 105.) kíván megvalósítani. 
 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a jövő évi koncepcióhoz kapcsolódóan a Pénzügyi 
Bizottság költségcsökkentési javaslatról döntött . A bizottság határozatát valamennyi 
képviselő megkapta.  Ezt követően felolvasta a döntés ( a melléklet tartalmazza). 
Az orvosi rendelő rezsiköltségével kapcsolatban ismertette a háziorvosokkal kötött 
szerződéseket, melyek még 1999-ben köttettek. Valamennyi szerződésben szerepel a 
rendelő fűtési, világítási, víz és szennyvízköltségét, valamint a rendelő takarítását az 
önkormányzat képviselő-testülete biztosítja. A szerződések következő pontja ugyanakkor 
így szól: az Egészségbiztosítási Pénztár által biztosított rendelő-fenntartási költséget, 
valamint a kártyapénzt teljes egészében a vállalkozó háziorvos rendelkezésére bocsátja. 
Világos, hogy egyik pont ellentmond a másiknak. Éves szinten takarítással együtt kb. 1.500 
eFt-ról van szó, melynek 75 %-át javasolja a bizottság a felnőtt, a gyermek, valamint a 
fogorvos között megosztani. 25 %-ot továbbra is az önkormányzat fizet, esetleg a takarítás 
költségét is. 
Pénzügyi Bizottsági ülésen is elhangzott, hogy nem a legjobbkor kerül sor erre a döntésre, 
de az önkormányzat is most van olyan helyzetben, hogy a továbbiakban nem áll módjában 
ezt finanszírozni. és az OEP-től semmiféle támogatást nem kap e feladatra.  
Hangsúlyozta, a testületnek egyöntetű döntést kell hoznia, melyben meg kell határozni az 
egyes orvosokat terhelő rezsiköltség pontos megosztását is. 
 
Raczenböck Kálmán képviselő javasolta, hogy esetleg bérleti díjat vezessen be a testület 
és a szerződésekhez, rezsidíjhoz ne nyúljon, de ezt a testület tagjai nem támogatták. 
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Király Péter polgármester elmondta, hogy a kiadások áthárításával egy időben 2010. 
évben a felnőtt orvosi rendelőben mindenképpen ki kell cserélni a műpadlót és festetni is 
kell. 
Ezzel valamennyi képviselő egyetértett.  
 
A testület ezután hosszan vitatkozott azon, hogy mi legyen a költségek megosztásának az 
alapja, majd Bider Zsolt képviselő javaslatát tartották elfogadhatónak, mely szerint a 
költségek 75%-ának 17-17-17%-a terheli egységesen az orvosokat, a fennmaradó 49 %-ot 
pedig légköbméter formában kell megállapítani.. 
 
A jegyző elmondta még, hogy a testületi határozat szövegében benne szerepelne, hogy a 
döntés oka, hogy az Önkormányzat 2010. évi költségvetése nem teszi lehetővé a további 
támogatást és az is, hogy e célra az önkormányzat az államtól támogatást eddig sem kapott 
és most sem fog. Azt is megemlítjük, hogy a takarítás költségét a továbbiakban is az 
önkormányzat állja. 
 
Mivel több vélemény az orvosi rendelő rezsiköltségével kapcsolatban nem hangzott el a 
polgármester szavazást rendelt el a 2010. évi koncepcióhoz kapcsolódó kiadáscsökkentési 
javaslatról, mely szerint Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a 2010. január 
01. napjától a háziorvossal , házi gyermekorvossal és a fogorvossal korábban megkötött 
megbízási szerződésben foglaltakat tekintettel anyagi helyzetére és arra, hogy ezen a 
jogcímen az államtól állami támogatást eddig sem és ezt követően sem kap úgy változtatja 
meg, hogy a Fő u. 86. szám alatti rendelők ( gyermek, felnőtt, fogászati) fűtési, világítási, 
víz és szennyvízkezelési költségét az Önkormányzat 25 %-ban vállalja. A rezsiköltség 75 
%-át 17-17-17 %-ban azonos mértékben határozza meg, fennmaradó 49 %-ot pedig 
légköbméter arányban kell megosztani a felnőtt, gyermek, ill. a fogorvos között. Az 
önkormányzat a rendelő takarítását továbbra is biztosítja. Az önkormányzat a helyiségekért 
bérleti díjat nem kér. 
 
A képviselő-testület 8 igen 1 tartózkodás ( Dömötör Ernő képviselő) mellett meghozta 
alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
70/2009. (XI.18.) számú Határozata 

az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti orvosi rendelők rezsiköltségének 2010. január 01-től 
történő megosztásáról 

 
 
                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete tekintettel 
                           az önkormányzat anyagi helyzetére és arra, hogy orvosi rendelő 
                           fenntartására sem eddig, sem ezt követően nem részesül az  
                           állami költségvetésből támogatásban 2010. január 01. napjától 
                           kezdődően az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti felnőtt, gyermek, valamint 
                           fogászati rendelők rezsiköltségét az alábbiak szerint finanszírozza: 
 

· Az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti rendelők fűtési, világítási, víz  
és szennyvízkezelési költségét az Önkormányzat 25 %-ban fizeti 
meg. 

· Az önkormányzat továbbra is ellátja a rendelők takarítását. 
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· A rezsiköltség 75 % -át úgy osztja meg a felnőtt háziorvos, 
gyermekorvos és a fogorvos között, hogy 17-17-17 %-ot 
egységesen határoz meg, a fennmaradó 49 %-ot pedig légköbméter 
arányosan kell az orvosoknak megfizetni. 

· A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat rezsikiadásait továbbra is 
finanszírozza légköbméter arányosan. 

 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról  
                           Az érintetteket értesítse. 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.november 30. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a megbízási szerződések módosítá- 
                           sának előkészítésére, majd a polgármestert a szerződések megkötésére. 
 
                           Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2009. december 15. ( szerződés előkészítése) 
                                           2009. december 31. ( szerződés megkötése) 
 
 
A határozathozatalt követően a testület áttért a civil szervezetek támogatásának kérdésére. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen felmerült, jövőre a civil 
szerveteknek valószínű, hogy kevesebb támogatást tudunk adni. Felmerült az is, szükség 
van e rendeleti szabályozásra. Az a vélemény született, hogy nincs. 
Az is elhangzott, hogy arra kell törekedni, ne csak önkormányzati támogatásból létezzenek 
a civil szervezetek, hanem más forrásokat is próbáljanak a működésükbe bevonni. 
Felmerült a Sportkör támogatása révén, hogy nem is ebből az alapból kellene fizetni, hiszen 
a Sportkör, a Pannonker és az Önkormányzat között született egy megállapodás és egy 
bérleti szerződés, mely alapján amekkora összeggel az Önkormányzat támogatja a 
Sportkört, annyival fogja a Pannonker is, viszont december hónap van a megállapodásban 
meghatározva a támogatás összegéről. Ezt pedig a költségvetés nem ismeretében nem lehet 
meghatározni. 
 
Bider Zsolt képviselő hozzátette, szükség van e megállapodás módosítására fentiek 
ismeretében. Elmondta azt is, olyan elgondolás is megfogalmazódott, hogy a költségvetés 
készítésékor legyenek alapok meghatározva, kulturális, működési, rendezvénytámogatás és 
azokra pályázzanak a civil szervezetek. Megfontolásra javasolja, hogy a civil szervetek 
támogatása a mindenkori költségvetési főösszeg %-ában legyen meghatározva. 
 
A testület hosszan átbeszélte a lehetséges megoldásokat, de döntést nem hozott, a 
költségvetés tárgyalásakor tér vissza a kérdésre.  
                            
6. napirendi pont  
Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére 
Előadó: Németh Dóra jegyző   
 
Németh Dóra jegyző tájékoztatta a képviselőket, hogy minden év november 15. napjáig 
kell a következő évi belső ellenőrzési tervet elkészíteni. Javasolta, hogy az alábbi célok 
kerüljenek elfogadásra: annak megállapítása, hogy az önkormányzat által átadott 
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pénzeszközök felhasználása és elszámolása a megállapodásoknak szerződéseknek 
megfelelően történt e. 
 
A testület egyetértett a jegyző által elmondottakkal, majd 9 igen egyhangú szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 

 
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 

71/2009.(XI.18.) számú határozata 
az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervéről 

 
                       A képviselő-testület 2010. évben az alábbi belső ellenőrzési 
                       feladat vizsgálását fogadta el: 

1.) annak megállapítása, hogy az önkormányzat által átadott 
pénzeszközök felhasználása és elszámolása a megállapodásoknak 
szerződéseknek megfelelően történt e, 

                              A részletes belső ellenőrzési terv a melléklet részét képezi. 
                              A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a  
                              belső ellenőrt értesítse. 
 
                              Felelős: Németh Dóra jegyző 
                              Határidő: 2009. november 30.  
 
7. napirendi pont  
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

 
 
Király Péter polgármester az alábbiakban tájékoztatta a testületet az elmúlt ülés óta 
történtekről: 
 

1. Táncsics utcai telkek közül  847/7 terület Molnáréknak  1,5 MFt-ért eladtuk 
2. Táncsics utcai lelek 847/3, és a 847/4  összevonattuk és a kialakítás után kettő 

2,5 MFt-ért megvásárolják 
3. Településőrnek 1 főt felvettünk  a megnyert pályázat alapján Németh Vilmost 

kineveztük. 
4. Leader pályázat  11 MFt  összegben a Leneskerti utca játszóteréhez a 

közalapítványon keresztül lehetne pályázni , melyet ki kell használni ! ( A 
testület valamennyi tagja egyetértett azzal, hogy a pályázaton az Alapítványon 
keresztül indulni kell) 

5. Sportcsarnok vizesblokk felújításának jelenlegi helyzete. A polgármester 
elmondta, hogy a napokban érkeztek meg a műanyag ajtók azok beszerelése 
történik és jövő héten kerül sor a női, férfi WC-k –re, utána jöhet a második 
blokk felújítása. (Ennél a pontnál hosszas, durva hangvételű vita alakult ki a 
polgármester és Bider Zsolt képviselő között a múltbeli és a Sportcsarnoknál 
történt dolgok miatt ). Ami a Sportcsarnokot illeti Király Péter polgármester a 
vállalkozó késedelmes teljesítésének okait sorolta fel, melyről előre nem lehetett 
tudni. Ilyen az aljzatbeton bontás miatti plusszmunka, a fafunér ajtó helyett 
műanyag ablak rendelése. A polgármester hangsúlyozta a minőségre kell 
törekedni, ahhoz kell ragaszkodni még úgy is , hogy a határidőben csúszás lesz. 
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Bider Zsolt sérelmezte a határidő csúszást, azt is, hogy nem készült jegyzőkönyv 
a bejárásról.  
A hosszú nézeteltérést követően abban megállapodtak, hogy a 11.03-i bejárásról 
utólag is meg kell írni a jegyzőkönyvet, amit a jegyző készít el. Ezt követően 
Király Péter polgármester folytatta a tájékoztatót. 

6. Gázszolgáltató váltás. Gas.hu  8 % kedvezmény a jelenlegi árakhoz képest 
7. Villamos szolgáltató váltás  ELMIB 24,488 Ft / kWh a jövő évre  egységesen 

jelenleg  23.27 Ft/ kWh. 
8. INTERWARE  távközlési szolgáltató kedvezményesebb szolgáltatási csomag 

megkötése  
9. Szelektív gyűjtőszigetek kérdése, a hulladékudvar kérdése . Két évvel ezelőtt a 

testület meghatározta a hulladékudvar helyét a temető mögött. Akkor is 
kényszermegoldás volt ez, mert az önkormányzatnak nem volt más alkalmas 
közúrtól megközelíthető területe. Kegyeletsértést nem követünk el, hisz 
bokrokkal körbe lesz véve, tiszta, zárt udvara lesz. A lakosság közül ezt többen 
megkérdőjelezik , melynek jogosságával a polgármester is egyetért és biztos, 
hogy a közmeghallgatáson is kérdés lesz. Annyit tehetünk, hogy kérjük, az 
öttevényi udvar készüljön el legkésőbb, így látni fogjuk, hogy is néz ki valójában 
egy hulladékudvar.  

 
Németh Dóra jegyző elmondta még, hogy írásban válaszolt Fehérvári Károly képviselő 
kérdésére mely a kitüntető címek adományázásának lehetséges módjára irányult. Az 
anyagot minden képviselő megkapta, az abban foglaltak szerint kell jövőre döntést hozni. 
              
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 19.30 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              
 

K.m.f. 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
 Raczenböck Kálmán Bider Zsolt 
 képviselő képviselő 

 
 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata


	Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről
	Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről
	Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről
	Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről
	Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről
	Beszámoló az Öttevény községért Közalapítvány működéséről
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének




	Tájékoztató az Öttevény községért Közalapítvány jogi helyzetéről, javaslat a Közalapítvány átalakítására
	Tájékoztató az Öttevény községért Közalapítvány jogi helyzetéről, javaslat a Közalapítvány átalakítására
	Tájékoztató az Öttevény községért Közalapítvány jogi helyzetéről, javaslat a Közalapítvány átalakítására
	Tájékoztató az Öttevény községért Közalapítvány jogi helyzetéről, javaslat a Közalapítvány átalakítására
	Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének




	Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének ¾-ed évi alakulásáról
	Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi koncepciójáról
	Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi koncepciójáról
	Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi koncepciójáról
	Előterjesztés az önkormányzat 2010. évi koncepciójáról
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének




	Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére
	Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére
	Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére
	Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére
	Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére
	Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belső ellenőrzési tervére
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének






	Egyebek



