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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. december 09. 
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: dr. Keresztes Hajnalka 
háziorvos, dr. Mentes Szilvia házi gyermekorvos, dr. Konczos György fogszakorvos                

 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait, valamint a 
meghívott vendégeket.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Brányi Albertné és 
Nagy Tivadar képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1) Az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti rendelők rezsiköltésének kérdése 
Előadó: Király Péter polgármester 
 

      2)  Előterjesztés a víz és szennyvízdíjak 2010. évi mértékéről (rendelet-tervezet) 
           Előadó: Király Péter polgármester 
      3) A képviselő-testület 2010. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Király Péter polgármester 
      4)   Előterjesztés a közszolgálatban dolgozók Cafetéria szabályzatáról 
            Előadó: Németh Dóra jegyző 
      5)   Egyebek  

Előadó: Király Péter polgármester 
              Németh Dóra jegyző 

     6)   Egyedi ügyek (zárt ülés) 
           Előadó: Németh Dóra jegyző 
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1. napirendi pont 
Az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti rendelők rezsiköltségének kérdése             
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester ismertette a testület tagjaival a háziorvos, a gyermekorvos és a 
fogorvos által írt levelet, mely a képviselő-testület 70/2009.(XI.18.) számú határozatának 
megváltoztatására irányul. ( A levél a melléklet részét képezi). 
Ezt követően a polgármester elmondta, hogy az elmúlt évek során az állami normatívák 
egyre csökkenek, nem követik az inflációt, ezért egyre nagyobb gondot okoz az 
intézmények fenntartása és egyre kevesebb jut fejlesztésekre. Az önkormányzati 
alkalmazottak juttatásainak mértéke is csökkent úgy, hogy nem emelkedik a fizetésük sem. 
A levélben hiányolt egyeztetésre pedig 2008. február 06. napján megtartott ülésen került 
sor, amikor azzal a célzattal hívta a testület az orvosokat, miben tudnák segíteni az 
önkormányzat egyre romló anyagi helyzetében. Az akkori válasz mindannyiunk előtt 
ismert. A novemberi döntésünk előtt áttekintettük az E-Alap finanszírozását abból az 
időből, amikor még közalkalmazott orvosokkal látta el a feladatot az önkormányzat . 
Megállapítottuk, hogy a működési kiadások nem érték el a bevételeket. 
Ténylegesen 2008. évben 1.500.000,-Ft-ot költöttünk a rendelő rezsi és takarítási 
költségeire, melyből 1.000.000,-Ft a tényleges rezsiköltség. Ennek 75 %-át kell az 
orvosoknak megfizetni, ami havonta 20,23,ill, 24 eFt-ot jelent.  
Hangsúlyozta, hogy a képviselő-testületet nem a rossz szándék vezette. 
 
Kérte a testület tagjait mondják el véleményüket. 
 
Szücs Károly képviselő elmondta, hogy a FIDESZ frakció nevében javasolja a 70/2009. –
es képviselő-testületi határozat visszavonását. Indokolásában elmondta, nem mindegy 
milyen közérzetben dolgoznak az orvosok, akiknek a munkájával nincs probléma, és 
rosszabb dolog elvenni, mint eleve kevesebbet adni.  
 
Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos elmondta, hogy ő képviseli mindhármuk érdekeit és 
nem érti, miért egyeztetés nélkül került sor a döntés meghozatalára. Az októberi ülésen 
mindhárman itt voltak, de senki nem tett említést a tervezett változásokról. A polgármester 
elmondta, hogy változott az önkormányzatok finanszírozása, ugyanez figyelhető meg a 
háziorvosok állami finanszírozásánál is. Említette, hogy mélyen sértő számukra az 
önkormányzat jelen hozzáállása és rosszindulatot is feltételez. Elmondta még, hogy 
300.000,-Ft iparűzési adót fizet és jelezte, hogy attól, hogy vállalkozók még az 
önkormányzat kötelező feladata az egészségügyi alapellátás biztosítása. Más 
önkormányzatokhoz való hasonlítás kedvéért elmondta, hogy Győrben nem kell 
rezsiköltséget fizetni. 
 
Nagy Tivadar képviselő hozzászólásában kitért arra, nem érti a kialakult helyzetet. Ő sem 
jószántából szavazta meg az előterjesztést, hanem a kiadáscsökkentés miatt. De úgy érzi 
egyöntetű volt a testület véleménye. 
 
Brányi Albertné képviselő is megerősítette ezt, és elmondta, hogy novemberben vita 
nélkül hozta meg a döntését a testület. 
 
 
Dömötör Ernő képviselő elmondta, ő már az elmúlt ülésen tudta, hogy ez így fog alakulni. 
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Bider Zsolt képviselő elmondta, hogy egy költségcsökkentési sorozatot kezdett el a 
testület, aminek az orvosok voltak első elszenvedői. A testület célja ezzel csökkenteni a 
kiadásokat, hiszen jövőre kevesebb állami támogatás mellett kell több kiadást teljesíteni. 
Tényleg egyetértés volt az elmúlt ülésen a témában, de a frakció mégis visszakozik. 
Javasolta vegyük úgy, mintha ma november 15-e lenne és így teszi fel kérdését. Hogyan 
tudnának az orvosok hozzájárulni a rendelő költségeihez? 
 
Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos elmondta, hogy a takarítást és a takarítószerek 
beszerzését vállalni tudják. Dr. Mentes Szilvia megjegyezte, hogy a saját helyiségeit évek 
óta ő takarítja.  
 
Dr.Mentes Szilvia sérelmezte, hogy egy évvel ezelőtt kapott egy levelet a jegyzőtől , 
melyben azt írta le, hogyan kell ellátni a feladatát. Ez annak volt a következménye, hogy a 
fogalmazása szerint az elmebeteg védőnő beadványát tárgyalta csak a testület, őt nem 
hallgatták meg. 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy többször is beszélgettek a védőnő és a 
gyermekorvos körül kialakult helyzetről, a lehetőség a doktornőnek is adva volt, hogy leírja 
problémáját, azt pedig közösen döntötték el, hogy a védőnőt és a gyermekorvost nem fogják 
együtt meghallgatni a testület előtt. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta,  hogy a  testület  tud  az  ő leveléről,  ami  nem más  mint  egy  
munkaköri leírás, hiszen a probléma abból adódott kinek mihez van joga a dokumentációk 
során.  A  védőnő elment,  azóta  új  védőnő van,  akivel  úgy  tudom  nincs  probléma,  és  is  
mereve a munkáját és a habitusát nem is lehet. 
 
Dr. Mentes Szilvia : valóban nem merült fel kettőnk között probléma. 
 
16.25. órakor megérkezett Sik Gyula képviselő, így a testület létszáma 9 főre emelkedett. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy nem Győrrel, hanem a szomszéd településekkel kell 
magunkat összehasonlítani . A döntést, mely véleménye szerint jogszerű, a törvényi 
előírások szerint közölte határidőben. Amennyiben a takarítást átvállalják az orvosok úgy, 
az önkormányzat egy alkalmazottjától kell megválni vagy legalábbis a munkaidejét 
csökkenteni, de a megtakarítás közel hasonló mértékű. Elmondta még, hogy valamennyi 
önkormányzati alkalmazottat képviseli és a jövő évi megszorításoknál, amennyiben 
hátrányosan érinti őket közösen fognak fellépni.  
 
Király Péter polgármester összegezve az elhangzottakat megállapította, hogy a FIDESZ 
frakció javasolja a testület döntésének a visszavonását, először erről kell dönteni, majd 
arról, hogy az orvosok által felajánlottakat, tehát arról, hogy átvállalhatják e a rendelők , 
helyiségek, váróterem takarítását és a takarítószerek beszerzését.  
 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a fentiek tárgyában.        
 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait: 
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
82/2009. (XII.09.) számú Határozata 

a 70/2009.(XI.18.) számú határozat visszavonásáról 
 
                           A képviselő-testület a 70/2009. (XI.18.) számú határozatát  
                           visszavonja. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a visszavonásról 
                           az érintetteket értesítse. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.12.23. 
 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
83/2009. (XII.09.) számú Határozata 

az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti orvosi rendelők takarítási feladatainak és az ehhez 
szükséges takarítószerek megvásárlásának átadásáról 

 
                           A képviselő-testület 2010. január 01. napjától, az Öttevény, Fő u. 86. 
                           szám alatti háziorvosi rendelő, gyermekorvosi rendelő és fogászati  
                           rendelő helyiségeinek( várók, WC-k, rendelők, egyéb helyiségek) 
                           Takarítását és az ahhoz szükséges takarítószerek beszerzését a  
                           A MEDIMENT Kft,, a MEDI-VISIT Kft., ill. Konczi Bt. részére 
                           Átadja. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           Az érintteteket értesítse és készítse el a megbízási szerződés módosítását. 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megbízási szerződés  
                           aláírására. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző. Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2009.12.31. 
 
 
A határozathozatalt követően a polgármester kikísérte a meghívottakat, majd a testület 
folytatta munkáját. 
 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés a víz- és szennyvízdíjak 2010. évi mértékéről ( rendelet-tervezet)            
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester az írásban kiküldött anyagot szóban nem kívánta kiegészíteni, 
kérte a testület tagjait tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tágyában. 
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A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletét alkotta meg: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
10/2009. (XII.15.) számú rendelete 

a víz-és szennyvízdíjak 2010. évi mértékéről 
 
 

                           A képviselő-testület a víz-és szennyvízszolgáltatás 2010. évi 
                           mértékét az előterjesztésben meghatározottak szerint fogadja el. 
 
                           Az előterjesztés és a kihírdetett rendelet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a rendelet kihirdetésére és a  
                           PANNON Víz-hez történő megküldésére. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2009.12.31. 
 
 
3. napirendi pont 
A képviselő-testület 2010. évi munkatervének megtárgyalása, elfogadása     
Előadó: Király Péter polgármester 
          
Király Péter polgármester az írásos anyagot nem kívánta kiegészíteni, kérte a testületet 
tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket. 
 
Bider Zsolt képviselő: Az anyaggal egyetértek, az augusztusi ülést javasolom későbbre 
tenni, mivel akkor többen is szabadságon lehetnek. 
 
A testület végül úgy foglalt állást, hogy az augusztusi ülést dátum nélkül hagyja és a pontos 
meghatározásra majd a júniusi ülésen kerül sor. 
 
Mivel több 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 
84/2009.(XII.09.) számú Határozata 

a Képviselő-testület 2010. évi munkatervéről 
 
                           A képviselő-testület a 2010. évi munkatervét az előterjesztés szerint 
                           fogadja el úgy, hogy az augusztusi ülést pontos dátum nélkül hagyja, 
                           annak meghatározására 2010. júniusában tér vissza. 
                            
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt a munkaterv 
                           betartására. 
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                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: folyamatos 
 
 
4. napirendi pont 
Előterjesztés a közszolgálatban dolgozók Cafeteria szabályzatáról                                                          
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött előterjesztést azzal egészítette ki, hogy teljesen 
megszűnnek a köztisztviselői törvényben eddig alanyi jogon járó juttatások és helyét alanyi 
jogon a cafeteria rendszer váltja fel. A szabályzat tartalmazza, miből és meddig 
választhatnak a dolgozók, egy biztos, hogy így minden juttatás felhasználási kötött lesz és a 
pénzügyeseknek a rendeléssel többletmunkájuk lesz. Elmondta még, mivel egy 
önkormányzatnál dolgoznak, szeretné, ha a közalkalmazottak és egyéb munkavállalóink is 
választhatnának. Erre januárban vissza fogunk térni. 
 
A testület tagjai összehasonlították az idei és az új juttatásuk összegét és megállapították, 
hogy kicsivel magasabb összegű mind az idei. Megkérdezték, mennyi az, amit kötelező 
adni. 
 
Németh Dóra jegyző válaszában elmondta, hogy az illetményalap ( 38.650,-Ft) 
ötszörösétől a huszonötszöröséig terjedő összeget lehet elfogadni, tehát az ötszöröse a 
kötelező. Ugyanakkor a hivatal vezetője, tehát a jegyző tesz javaslatot a mértékre. Nem 
titok azért javasolta a 12-szerest, mert ebből még lehet lefaragni.  
 
A testület tagjai 1 kivétellel ( Szücs Károly képviselő a 10-szeres szorzót tartja 
elfogadhatónak) úgy foglaltak állást, hogy az illetményalap 12-szeresében határozzák meg a 
juttatás éves összegét, melyet 11-szeresre módosíthatnak, ha a költségvetés úgy kívánja. 
 
Mivel több hozzászólás nem történt a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
           
A képviselő-testület 8 igen 1 nem mellett meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
85/2009. (XII.09.) számú Határozata  

 a közszolgálatban dolgozók cafeterai szabályzatáról                                   
 
                           A képviselő-testület a közszolgálatban dolgozók cafeteria juttatásáról 
                           szóló szabályzatot az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg. 
                           annak 2010. évi mértékét az illetményalap 12 szeresében fogadja el úgy,  
                           hogy a költségvetés tárgyalásakor dönthet a 11-szeres mértékben, ha 
                           a költségvetési számok úgy kívánják. 
                        
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szabályzatban foglaltak betartására. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: folyamatos 
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5. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
Király Péter polgármester az alábbiakban tájékoztatta a testületet az elmúlt ülés óta 
történtekről: 

 
1. Pályázat a Leader  FVM falumegújításra Pályázat összege kb 10.000.000 Ft 

melyhez 25 % ÁFA tartalmat nekünk kell önrészként biztosítani, Pályázat írása: 
100.000 Ft  Econoserve  Kft. Büki Péter sikerdíj 4% a pályázatba beépítésre 
kerül . Határozatot kell hozni e kérdésben. Király Péter elmondta, hogy nincs 
lehetőség az alapítványon keresztüli pályázatra, mert a bíróságon a változásokat 
ennyi idő alatt nem lehet keresztülvinni és jelenleg elnöke sincs a 
közalapítványnak. Vita alakult ki a tekintetben, hogy a testület határozata és az 
alapító okirat módosítása miért nem elég a pályázat benyújtásához. A testület 
tagjai aggályukat fejezték ki a LEADER pályázat kapcsán, de a megnyerhető 
pénzről még sem kívánnak lemondani. A FIDESZ frakció 3 tartózkodása 
mellett hosszas vita után 6 igen szavazattal úgy döntöttek, támogatják a 
pályázaton az indulást, úgy, ha nem látják megvalósíthatónak és a fizetési 
határidő több mint 90 nap lesz , nem írják alá a támogatási szerződést. 

 
 

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének 
86/2009. (XII.09.) számú Határozata 

a LEADER pályázaton történő indulás szándékáról 
 

                           A képviselő-testületelhatározza , hogy a  161/ 2009.( XI.19 ) 
                           FVM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
                           Alapból  falumegújításra és fejlesztésre igénybe vehető  
                           támogatásra pályázatot nyújt be.  
                           A pályázat célja : Öttevény  Község   Önkormányzata  tulajdonában  
                           lévő 738/52 hrsz-u ingatlanon megvalósítandó játszótéri  
                           eszközök kialakítása, annak bekerítése. A Pályázat bruttó összköltsége: 
                           9.662.508 Forint melyből az ÁFA-t  1.932.502 Ft-ot   
                           Öttevény Község Önkormányzata a 2010 évi költségvetésének terhére  
                           biztosít.  
                           A képviselő-testület megbízza a polgármestert, hogy a pályázatot  
                           7.730.006,-  Ft igényelt támogatásra adja be.  
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2009.12.15. 
 

2. Sportcsarnok vizesblokk felújításának jelenlegi helyzete. Az első rész elkészült, 
átvételre került, a második blokk felújítása tart, ugyanazok a hibák, így ott is 
keletkezik többletmunka és többletköltség. Bider Zsolt javasolta, hogy a műszaki 
átadási jegyzőkönyvet a bérlő is írja alá. Ezzel mindenki egyetértett. 
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3. Óvoda nyert 1.000.000 Ft-ot eszközbeszerzésre., melyből az óvodásoknak új 
rakásolható fektetőket, lepedőket, és a távközlési hálózat kiépítését, készülékek 
vásárlását  oldják meg. 

4. „Öttevényi hírek” karácsonyi száma. 
5. Rendezvényekre meghívások !: Dec 10. csütörtök  17.00 óra polgári és 

Nyugdíjas Egyesület, Dec.12 17.00 szentmise a Rk.templomban  plébánia 
közösségi terem megáldása, közös beszélgetés forraltborozás teázás az 
önkormányzat és Rk plébánia  meghívására, Dec 13 15.00 Ovikarácsony a 
Sportcsarnokban, Dec 16 szerda 15.00 Őszidők Nyugdíjas egyesület karácsonya 
Faluházban, Dec 24 14.00 Rk.templom iskolások betlehemes  műsora 

 
Németh Dóra jegyző elmondta még, hogy 2009. december 02. napján Visi Nándorné 
átadta az alapítvány hivatalos dokumentumait részére, amit majd a most megválasztandó 
elnöknek kell továbbadni, hiszen Dömötör Rozalinda a megbízatásról lemondott, azt nem 
fogadta el. Kérte a jelenlévőket tegyenek javaslatot az elnök személyére. 
 
Király Péter polgármester Benkőné Krankovics Melinda, Öttevény, Hunyadi u. 17/g szám 
alatti lakost javasolja az Öttevény Községért Közalapítvány elnökének. Az elnök 
személyével a testület valamennyi tagja egyetértett és 9 igen egyhangú szavazattal 
meghozta alábbi határozatát.  
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
87/2009. ( XII.09.) számú Határozata 

az Öttevény községért Közalapítvány elnökének megválasztásáról 
 
 

                           A képviselő-testület az Öttevény Községért Közalapítvány  
                           elnökének Benkőné Krankovics Melinda, Öttevény, Hunyadi u. 17/g. 
                           szám alatti lakost választja 2009. december 10. napjától. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban  
                           foglaltakról az érintettet értesítse, majd a Bíróságon intézkedjen  
                           a változások átvezetéséről. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. január 15. 
                 
 
A határozathozatalt követően a polgármester elmondta, meg kell oldani a Faluházban a 
rendezvények előtti és utáni nyitás-zárást, a takarítást. Evvel valakit meg kell bízni.  
A testület Tóth Tibornét javasolta ezzel a feladattal megbízni, így az orvosi rendelők 
takarítási feladatának megszűnése után nem kell csökkenteni a munkaidejét. 
 
A jegyző megemlítette, hogy januárban tervezi a helyi iparűzési adót fizetők meghívását a 
faluházba egy tájékoztatóra, mely a helyi iparűzési adó változásait mutatja majd be. Arról is 
beszámolt, hogy a mai napon döntött a Kormány a házi segítségnyújtásban foglalkoztatottak 
elmaradt bérének megfinanszírozásáról, melyre pályázatot kell benyújtani 2009.12.15. 
napjáig. Ezzel összefüggésben elmondta, hogy a 2010-es évben egyenlőre nagy kérdés e 
feladat megvalósítása, hisz a jelenlegi ellátóval a kistérség felmondta a szerződést, ő maga 
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nem vette át a feladatot, ugyanakkor kötelezően ellátandó önkormányzati feladat. Az 
önkormányzat pedig nem igénylelt rá normatívát. 
          
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 18 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              
 

K.m.f. 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
 Nagy Tivadar Brányi Albertné 
 képviselő képviselő 
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