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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2009.  november  27. 
napján 1700 órakor a Faluház tanácstermében megtartott közmeghallgatásról.

Jelen vannak: Király Péter polgármester
Bider Zsolt képviselő
Dömötör Ernő képviselő
Fehérvári Károly képviselő

                                   Brányi Albertné képviselő
Kövecses Tímea képviselő
Nagy Tivadar képviselő
Raczenböck Kálmán képviselő
Sik Gyula képviselő
Szücs Károly képviselő
Németh Dóra jegyző

Az  Általános  Iskola,  a  Napközi  otthonos  Óvoda  és  Bölcsőde,  a  Polgármesteri  Hivatal 
dolgozói,  Öttevény település lakossága részéről 20 fő.

Király  Péter  polgármester köszöntötte a  képviselő-testület  tagjait,  az  intézmények 
dolgozóit  és a lakosság részéről megjelenteket. Megállapította, hogy a képviselő-testület 
határozatképes, mivel a 10 tagú képviselő-testület 10 tagja jelen van. 

1. napirendi pont
Beszámoló Öttevény község Önkormányzatának 2009. évi tevékenységéről
Előadó: Király Péter polgármester

A  polgármester  részletes  tájékoztatást  adott  a  település  2009.  évi  tevékenységének 
alakulásáról, majd kérte a jelenlévőket, mondják el véleményüket, tegyék fel kérdésüket.
( Az Önkormányzat 2009. évi tevékenységéről szóló beszámoló a melléklet részét képezi)

Visi Nándorné Öttevény községért Közalapítvány Kuratóriumának elnöke  hosszasan 
ismertette  a  közmeghallgatáson  a  Közalapítvány  Pénzügyi  beszámolóját,  melyet  a 
november 18-i ülés jegyzőkönyve tartalmaz. 
Elmondta,  hogy  teljesen  váratlan  érte  a  testület  döntése,  mely  szerint  leváltják, 
igazságtalannak  tartja  és  választ  vár  a  miértre.  Elmondta  még,  hogy  munkájával 
kapcsolatosan nem kapott negatív visszajelzést, a kuratóriumi tagokkal jó volt a viszonya, a 
testületi  tagok sem jelezték  felé  problémájukat  az alapítvány vezetésével  kapcsolatosan. 
Hangsúlyozta,  hogy  2007.  évben  el  sem  akarta  vállalni  az  alapítvány  vezetését,  a 
polgármester többszöri rábeszélésére tette azt.
Sérelmezte, hogy a beszámoló nem szólt az alapítványról.



Király  Péter polgármester  válaszában elmondta,  hogy Visi  Nándorné munkájáért  csak 
köszönet  jár,  tisztességesen,  becsülettel  végezte  feladatát.  Ugyanakkor  egy  jogszabályi 
félreértelmezés miatt kellett 2007. évben a korábban jól működő kuratóriumot átalakítani , 
akkor  a  képviselő  testület  csak  Karsai  Klára  képviselőt  jelölte  a  kuratóriumba  ,  így  a 
polgármester sem lett az alapítvány tagja. Ennek következtében akkor csak 1 személy volt 
tagja annak az alapítványnak , melyet az önkormányzat alapított. Időközben Karsai Klára 
lemondott  tisztségéről,  így  ő  sem képviselte  az  önkormányzatot.  Hangsúlyozta  nem az 
elnök személye miatt került sor az átalakítására.

Németh Dóra jegyző ismertette a testületi határozatot, mely 2009. december 01. napjával 
az alapító okiratban kapott jogkörében eljárva visszahívja a kuratóriumi tagokat s egyben 
átalakítja  a  kuratóriumot,  mely  11  főből  áll.  Tagjai  :  a  mindenkori  polgármester,  a 
képviselő-testület  által  delegált  2  fő  képviselő,  a  településen  működő  civil  szervezetek 
delegáltjai, valamint az elnök és az elnök-helyettes. A testület delegáltjai Kövecses Tímea 
és Raczenböck Kálmán, az elnök Dömötör Rozalinda, a elnökhelyettes Kissné Laki Renáta. 
A civil  szerveteknek pedig tegnap délutánig kellett  delegálni tagokat,  akiket a testület  a 
közmeghallgatás utáni testületi ülésen fog megválasztani.
A képviselő-testület döntése jogszerű.

Makkos  Mária  Templom  utcai  lakos megköszönte  Visi  Nándorné  munkáját,  egyben 
megkérdezte , hogy miért olyan képviselőket jelöltek a kuratóriumba akik nem is öttevényi 
lakosok.

Tuba László  Arany  János  utcai  lakos elmondta,  örül,  hogy a  korábbi  nyugdíjasklub 
helyiségéből ilyen szép új bölcsőde épült és elismeri, hogy fontos volt a településnek. A 
nyugdíjasklub a Faluházba került át mellyel az a gond, hogy a zömében idős embereknek 
nehéz az emeletre feljutni. Kérdezi van e más lehetősége az önkormányzatnak.

Király  Péter  polgármester  válaszában   Makkos Máriának elmondta,  hogy a  képviselő 
testület így döntött és nem feltétel ,hogy a megválasztott képviselő helyi lakos legyen. Tuba 
László kérdésére a válaszában elmondta, hogy  nincs más helyisége az önkormányzatnak. A 
korábban  felmerült  régi  iskolaépület  veszélyessé  lett  nyilvánítva  és  annak  felújítása 
rengeteg pénzbe kerülne. Megoldás lehetne a „konténer-helyiség”, melynek anyagi vonzatát 
át kell tekinteni. Az igazi jó megoldás egy közösségi ház építése lenne, erre pályáznia nincs 
lehetőség jelenleg.

Réti  Józsefné  Kossuth  utcai  lakos szintén  sérelmezte,  hogy  a  Faluházban  kell  az 
egyesületeknek működnie. 

Mivel  a  közmeghallgatáson  egyéb  észrevétel  nem  hangzott  el  a  polgármester 
megköszönte a részvételt,  boldog ünnepeket és eredményes új évet kívánt, majd 
18.30 órakor a közmeghallgatást bezárta. 

Ezt követően a képviselő-testület nyilvános ülésen folytatta munkáját.
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Király  Péter  polgármester  elmondta,  hogy  megbeszélést  folytatott  a  Kommunális 
Szolgáltató  igazgatójával,  miután  talált  a  Sportpálya  mögött  egy  önkormányzat 
tulajdonában álló területet, mely alkalmas lehet a hulladékudvar elhelyezésére. A megoldást 
jónak találta  a  szolgáltató  vezetője  is,  különösen azért,  mert  Kunszigettel  közös  lesz  a 
hulladékudvar.
Kérte a testületet , járuljanak hozzá,hogy a hulladékudvar a 096/2 hrsz-ú külterületi szántóra 
kerüljön áthelyezésre.

A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
80/2009. (XI.27.) számú Határozata

az Öttevényi hulladékudvar helyének megváltoztatásáról

                           A képviselő-testület a hulladékudvar helyét a 096/2 hrsz-ú
                           külterületi szántón határozza meg.

                           A testület ezt a helyet alkalmasabbnak találja a feladatra, mint
                           A korábbi, a temető mögött kijelölt részt.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a testület
                           döntéséről a Kommunális Szolgáltatót értesítse.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2009.12.05.

A  határozathozatalt  követően  Németh  Dóra  jegyző  ismertette  a  testülettel  a  civil 
szervezetek által delegált személyeket. Az Őszidők Nyugdíjas egyesület Szabó Károlyné, 
Öttevény,  Hunyadi  u.  2.  szám  alatti  lakost,  a  Polgári  és  Nyugdíjas  Egyesület  Tolnai 
Jánosné, Öttevény, Fő u. 32. szám alatti lakost, az ÖTC Bider Zsolt, Öttevény, Szabadság u. 
7.  szám  alatti  lakost,  az  öttevényi  Kézilabda  Egyesület   Sallainé  Vásárhelyi  Julianna, 
Öttevény,  Rákóczi  u.  12.  szám  alatti  lakost,  a  Kék  Csillag  Klub  Raczenböck  Péterné, 
Öttevény, Fő u. 138. szám alatti lakost, az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Kertész Richárd, 
Öttevény, József A. u. 1/3. szám alatti lakosokat.

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el az fentiekben ismertetett 
kuratóriumba delegált személyek elfogadásáról.

A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
81/2009. (XI.27.) számú Határozata

az Öttevény Községért Közalapítvány Kuratóriumába a civil szervetek által delegált 
személyek megválasztásáról

                           A képviselő-testület az Öttevény községért Közalapítvány
                           Kuratóriumába a helyi civil szervezetek ajánlására az alábbi
                           személyeket választja meg 2009. december 01. napjától:
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           Őszidők Nyugdíjas Egyesület: Szabó Károlyné, Öttevény, Hunyadi u. 2.
           Öttevényi Polgári és Nyugdíjas Egyesület: Tolnai Jánosné, Öttevény, Fő u.32.
           Öttevényi Torna Club: Bider Zsolt , Öttevény, Szabadság u. 7.
           Öttevényi Kézilabda Egyesület: Sallainé Vásárhelyi Julianna,Öttevény,Rákóczi u. 12
          Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület: Kertész Richárd, Öttevény, József A. u. 1/3
          Kék Csillag Ifjúsági Klub: Raczenböck Péterné, Öttevény , Fő o. 138.

          A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról az érintteteket
          Értesítse, továbbá, hogy a döntést vezesse át az alapító okiraton, azt pedig juttassa el
          A Bíróságra átvezetés céljából.

          Felelős: Németh Dóra jegyző
          Határidő: 2009.12.08, illetve 2010.01.15. a Bíróság megkeresése tárgyában.

Ezt  követően  a  polgármester  elmondta,  hogy  a  Győri  többcélú  Kistérségi  Társulás 
Tanácsülésén  a  47/2009.  (IX.10.)  számú  Határozattal  a  tanács  elfogadta  a  Társulási 
megállapodás módosítását. Ezt valamennyi településnek is el kell fogadni megismerés után.
Majd ismertette a módosítást, melyet a melléklet tartalmaz.

A testületet a módosítást megismerte, tudomásul vette, majd 10 igen egyhangú szavazattal 
meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
82/2009. (XI.27.) számú Határozata

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsának 47/2009. (IX.10.) számú 
határozatának megismeréséről és a határozat elfogadásáról

                           A képviselő-testület a GYTKT Tanácsa 47/2009. (IX.10.) számú
                           Határozatában foglaltakat megismerte és elfogadta.

                           A testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozati kivonatot a 
                           A Győri Többcélú Kistérségi Társulás munkaszervezetének küldje meg.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2009.12.11.

A határozathozatalt követően a testület megtárgyalta a civil szervezetek közmeghallgatáson 
felvetett kérdését, és közösen azt az álláspontot képviselik, hogy a Petőfi utcában működő 
Kék  Csillag  Ifjúsági  Klub  által  bérelt  helyiségében  hétközben  a  civil  szervezetek 
összejöveteleit  megtarthatják,  továbbá a jövő évben megnézik annak lehetőségét,  miként 
lehet alkalmassá tenni a helyiséget rendezvények megtartására. 

Mivel több kérdés nem hangzott a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor bezárta.

k.m.f.
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    Király Péter                                                                          Németh Dóra
   polgármester                                                                               jegyző

5


	Beszámoló Öttevény község Önkormányzatának 2009. évi tevékenységéről
	Előadó: Király Péter polgármester
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének



