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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. február 3. 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 
                                    Sik Gyula képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal a 2. napirendi ponthoz meghívott: Dömötör Rozalinda, Tolnay  
Gáborné intézményvezetők Általános Iskola és Mackó-Kuckó napköziotthonos Óvoda és 
Bölcsőde 
 
Az ülésen részt vettek a Polgármesteri Hivatal dolgozói : Tóth Lászlóné, Medei Gáborné, 
Kovács Lászlóné, Tóth Tiborné, Sarmon Petra, Zábrádi Jánosné 

 
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-testület10 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sik Gyula és 
Fehérvári Károly  képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1) Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

2) Előterjesztés Öttevény község Önkormányzata és szervei 2010. évi költségvetéséről 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Németh Dóra jegyző 
              Bider Zsolt PB elnök 
              Dömötör Rozalinda, Tolnay Gáborné intézményvezetők 

3) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megállapodásának módosítása  
Előadó: Németh Dóra jegyző 
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      4 ) Egyebek 
           Előadó: Király Péter polgármester 
                        Németh Dóra jegyző 
       5 ) Egyedi ügyek (zárt ülés) 
            Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
 
1. napirendi pont 
Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2009. évi munkájáról                                                           
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakat adta elő: 
 
Az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ugyan csak a körjegyzőségek számára 
ír elő kötelező évenkénti beszámolót a munkáról, de a tavalyihoz hasonlóan fontosnak 
tartom a testület előtti személyes találkozást. 
 
Személyi feltételek: 
A Polgármesteri Hivatalban a 2009.-as esztendő egyértelműen a megváltozott 
körülményekhez való alkalmazkodás éve volt, részben új munkamódszerek kerültek 
bevezetésre. Március elejére teljes egészében átadásra került az igazgatási terület az új 
igazgatási előadónak, Czeitlingerné ténylegesen március közepe óta nem dolgozott. 
Megállapítható, hogy az igazgatási előadó váltása zökkenőmentes volt. Sarmon Petra bár 
teljesen kezdő, teljes mértékben megfelel az elvárásaimnak.  
Az ügyfelekkel kedves, segítőkész, határidőben teljesít , nincsenek elhúzódó ügyei, az első 
választás lebonyolításában is jól közreműködött és mára elmondható, hogy beilleszkedett a 
kollektívába. 
A pénzügyi területen Halászné Ildikó gyes-e alatt vettünk ugyan fel helyettest, de a 
feladatot nem bírta, maga mondott fel. Így úgy döntöttünk a polgármesterrel közösen, hogy 
a két pénzügyes fogja helyettesíteni a kolléganőt. Ez mindkettőjüktől többletmunkát 
igényel, pl. a féléves beszámoló elkészítésekor vagy most a költségvetés elkészítésekor 
bebizonyosodott, hogy feszített tempóban, de meg tudnak felelni a feladatnak. De mi marad 
el? Például a leltározás. 
2009. júliustól a hivatalsegédek is átkerültek a hivatal állományába és a jegyző irányítása 
alá, azért, mert tulajdonképpen munkájuk a hivatal tevékenységéhez kötődik. Két 6 órás 
munkaerőről van szó, akiknek igazán a munkarendjük, különösen 2010-ben inkább a 
feladatokhoz igazodik, mint a megrögzött munkaidőhöz. Munkakörükbe a faluház, 
rendelők, hivatal takarítása, továbbá postára menet, levelek hordása stb. 
Összességében úgy értékelem, hogy a hivatal köztisztviselői, az ő szakmai és emberi 
kvalitásuk alkalmas arra, hogy a feladatukat magas színvonalon el tudják látni. 
Természetesen mindenkinek van gyengébb pontja, ami folyamatos erősítést igényel. 
Fontosnak tartom, hogy ezzel ma már mindannyian tisztában vannak, vagyunk. 
A tavalyi évben elsődleges célul az ügyfelek elégedetten távozzanakot tűztük ki célul, amit 
nagy mértékben sikerült is teljesítenünk.. 
Az idén –az előzőeken túl - a választások törvényes lebonyolítása a fő cél, a többletmunka. 
A tavalyi EU-s választások bebizonyították, hogy az együttdolgozás az SZSZB-k és a HVI 
között jól működött.  
A 2009-es évben az új belépő kiváló minősítéssel tette le a közigazgatási alapvizsgát, idén 
kötelező képzése nincs senkinek. Rollné Börzsei Hajnalka mérlegképes tanfolyama, melyet 
még a helyettes jegyző vállalt, lejár. 
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Beiskolázni senkit nem fogunk, hisz minden dolgozik rendelkezik a munkakörére előírt 
képesítéssel. 
Sajnos a felettes szerveink szakmai összejöveteleket nem szerveznek, pedig a Parlament 
gyártja a törvénymódosításokat, így nem alakulhat ki eszmecsere a környező falvak között, 
az ügyintézők csak telefonon ismerik egymást, és nincs egységes eljárási gyakorlat, a 
törvényi előírásokat mindenki a saját olvasata szerint próbálja betartani. Jelzem, hogy a 
jegyzők között sem működik szakmai tapasztalatcsere, melyre nagy szükség lenne. Az 
Államigazgatási Hivatal szinte teljesen kilépett az életünkből. 
 
Tárgyi feltételek: 
A hivatali feladatok ellátásához kapcsolódó technikai feltételek adottak, szinte valamennyi 
szakterületen számítógépes program alapján dolgoznak, a felettes szervektől a feladatok 
interneten keresztül érkeznek döntő többségében. A dolgozók az adott programokat magas 
szinten elsajátították, a szövegszerkesztő és táblázatkezelő programokat jól alkalmazzák. 
A hivatal feladatai számokban kifejezve ( hatósági statisztika adataiból levezetve): évek óta 
nem változnak :  
A legtöbb ügy adóügy, majd a szociális jellegű, és az önkormányzati jellegű ügyek 
következnek. 
A 2009. évben emelkedett a szabálysértési ügyek száma, és a  birtokügyek száma is. 
Az általunk kiadott határozatok ellen sem a bíróságon, sem a felettes szerveknél nem 
nyújtottak be jogorvoslatot. 
Egy bírósági ügyünk van, jelenleg a Legfelsőbb Bíróságon. 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
A hivatali dolgozók elismerésére, az általuk végzett munka minősítésére a 
teljesítményértékelés ad lehetőséget. A dolgozók mindannyian 100 %-os béren vannak 
beállva. A 2010.-es esztendőben pontosabban a jogszabálynak megfelelve 2010. 03.01.-
2011. 02.28. között a 2009. évi munkájáért 1 dolgozót „jutalmaztam”. 
 Hogy miért? Mert pontos, precíz, emberi az ügyfelekkel, még ha ők vele nem is, magas 
szakmai színvonalon teljesít és mindent megtesz annak érdekében, hogy a kiszabott adót 
beszedje, a hátralékot csökkentse, kvázi, hogy a képviselő-testület bevételét növelje. 
Ez nem egy dicshimnusz, de jelentősen negatívumot nem tudok elmondani, gyúrjuk 
egymást vagy inkább én őket. 
Mint vezetőnek, fontos a visszacsatolás, elsősorban a dolgozókról, de rólam is.  
Fontos a dolgozók megbecsülése, jó munkára ösztönzésének megteremtése, ezért a 
végsőkig ki fogok állni mellettük a jövőben is. 
Már tudják, aki jól teljesít, azt elismerem, aki nem azzal elbeszélgetek. 
Személy szerint fontosnak tartom az önkormányzat más intézményeivel való jó 
munkakapcsolatot, ez számomra nem okoz gondot, de sajnos itt még vannak javítanivaló 
kapcsolatok.                                     
A megkülönböztetésnek, egymásra mutogatásnak nem vagyok híve, ezért is kardoskodom 
nem csak a köztisztviselőkért, hanem a többi dolgozóért is. 
Egy valami nem tetszik: a hivatali alkalmazottak és a testület kapcsolata, kevés a 
kommunikáció, pedig én személy szerint valamennyi képviselővel jó kapcsolatot tartok 
fenn és a jövőben is ezt szeretném. 
A beszámoló tájékoztató jellegű, arról határozatot hozni nem kötelező, kérem a jelenlévőket 
mondják el véleményüket és tegyék fel kérdéseiket a jegyzőhöz, valamint a hivatali 
dolgozókhoz. 
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Király Péter polgármester megköszönte a jegyző tájékoztatóját, és a hivatali dolgozók 
munkáját. Elmondta, hogy súrlódások azért vannak a közös munka során, de azok 
áthidalhatók. 
 
Sik Gyula alpolgármester elmondta, személyes tapasztalata a Hivatalban pozitív, mindig 
készségesek a dolgozók, a hangulat jó. 
 
A képviselő-testület valamennyi tagja egyetértett a jegyző által elmondottakkal, ők is így 
látják a hivatalban folyó munkát, a dolgozói hozzáállást. 
 
Mivel több hozzászólás nem hangzott el a képviselő-testület áttért a 2. napirendi pont 
tárgyalására 
 
2. napirendi pont 
Előterjesztés Öttevény község Önkormányzata és szervei 2010. évi költségvetéséről 
Előadó: Király Péter polgármester 

  Németh Dóra jegyző 
  Bider Zsolt PB elnök 
  Dömötör Rozalinda, Tolnay Gáborné intézményvezetők 

 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy a 2010. –es évet 20 millió Ft-al kezdheti meg 
az önkormányzat. Elmondta továbbá, hogy az állami támogatás 10 millió Ft-al kevesebb, 
mint a tavalyi évben volt. Ilyen körülmény mellett készült a költségvetés, mely a tavalyihoz 
képest nagyobb mozgásteret enged a képviselő-testületnek, és valamennyi intézmény 
esetében nagyon átgondoltan került kialakításra. Hangoztatta most is, hogy továbbra is a 
részletes költségvetést kellene sorról-sorra a testületnek átnézni, nem pedig külön 
elgondolás szerint készített táblázatot, mert a részletes minden kérdésre választ ad, és nem 
nem is okoz többletmunkát senkinek sem.  
 
Dömötör Ernő képviselő is úgy látta, hogy a részletes költségvetés végignézése volt az 
igazi. 
 
Bider Zsolt PB elnök elnök elmondta, tárgyaltak Pénzügyi Bizottsági ülésen a 2010. évi 
költségvetésről, arra a döntésre jutottak, hogy megtárgyalásra alkalmasnak találják azt.  
 
Németh Dóra jegyző kifejtette, hogy bármelyik táblázatról is legyen szó, a végösszeg 
minden intézménynél ugyan annyi, csak a dologi kiadások sorait nehéz pontosan besorolni. 
Ezért fordult elő 10.000,-Ft egyéb dologi kiadás, mely a táblázat semmi összegében nem 
sorolható be. Ezeket részletesen ismertette, hozzátéve, hogy a tavalyi képviselői táblázatban 
30.000, Ft egyéb költség szerepelt, hisz az más felépítésű volt. 
       
Aszagép szakmai a.                                                                            200e 100e  
Kisért. T.eszk.besz.                  400e  
Öttevényi Hirek nyomtatása                                                100e  
Továbbszámlázott     800e  
Gallyazás     200e  
Szemét száll.    150e  
Iskola eü.     110e  
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V.és közgaz.szolg. Kisért.t.besz.  150e  
Védőnő  kisért.t.b.   388e  
  szakmai a.  100e  
  vesz.hull.száll.  7e  
fogászati ügy.dij    100e  
munkváll.fiz.adó    148e  
üzemorv.ell.    350e  
hó eltakarítás    300e  
murva,homok,stb.    300e  
risztófelügy.vizügyiérd.hozzjár.   200e  
közbeszerzési elj.    240e stb. 
       
    Óvoda   
       
szakmai a.    400e  
kisért.t.esz.b.    275e  
sólé     27e stb 
       
    Iskola   
       
szakmai a.    250e  
kisért.t.eszk.b.    250e  
táborozási díj,szemmét.száll.   250e  
pályázat önrész    150e  
logopédus     500e stb. 
       
 
Azt is megjegyezte, valamennyi intézmény költségvetése alacsonyabb a tavalyinál, kivéve 
az Óvodáé, de ott is csak 1.000 eFt-al növekedett a 2009. évihez képest, ami kevesebb mint 
a bölcsődei dolgozók bére . Az állami bevétel kevesebb, a céltartalék több mint tavaly. Pl. a 
közművelődésre tavaly megkapott 3.000 eFt-ot törölték, tehát 2010. évben saját pénzből 
tartjuk fenn a könyvtárat. Sajnálatos, hogy az állami normatíva az intzémények 
költségvetésének mindössze 40-50 %-át teszi ki. 
Jelezte még, hogy rengeteget dolgoztak a külön táblázaton, és igyekeztek minél érthetőbbé 
tenni annak sorait. 
 
Bider Zsolt PB elnök elmondta, hogy jó színvonalú, érhető költségvetést kapott, melyért 
köszönet jár az abban közreműködőknek. Több kérdés is felmerült számára: mitől lett több 
a könyv , folyóirat, posta költség? Miért több az irodaszer? A jegyző által ismertetett egyéb 
dologi kiadásokat összeadva az iskolánál még mindig nagy eltérés látszik. Hogyan lehet 
ilyen magas a kiküldetés összege az önkormányzatnál? A bevételi oldalon ténylegesen 
mennyi a közmunkára szánt összeg, hogyan zajlik pontosan ennek a folyamata? 
 
Tolnay Gáborné iskolaigazgató ismertette a költségvetés elkészítésének menetét, 
miszerint az általa elkészítettből a jegyző sok tételt lefaragott, így csak kismértékű 
karbantartás, javítás van az idei költségvetésben . Lecsökkentette a túlóra tervezetét is 
jelentősen, a helyettesítésre pedig egyáltalán nem engedett tervezni. Elmondta még, hogy 
hetente összesen 10 túlóra van, a különféle törvény által előírt órakedvezmények miatt. Az 
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egyéb költségek a szakmai anyagbeszerzést, a tetőtérben a festést, a táborozást, 
pályázatokon való önrészt jelentenek. Az irodaszer azért több, mert emelkedik a bürokrácia. 
 
Dömötör Rozalinda óvoda és bölcsődevezető: Az idei évi költségvetést a visszafogottság 
jellemzi, a dologi kiadásokat teljesen lecsökkentettük, ismét elmaradt a szennyvízátemelő 
megoldása, viszont a 20 éves műpadlót le kell cserélni, a kötelező festést el kell végezni. 
Elmarad az idén is a hátsó épület külső felújítása. Ugyanakkor a játszótéri játékok cseréje 
már időszerű. Túlóra 37 éve nincs az Óvodában , így az idén sincs.  
 
Németh Dóra jegyző : Az utazási költségtérítés az SZJA törvény szerinti elszámolható 
költségeket jelenti a kiküldetés pedig az a feletti részt. A hivatal két dolgozója és a jegyző 
munkába járását támogatja így az önkormányzat. 
 
Bider Zsolt képviselő: 2008. évben hozott a testület olyan döntést, mely szerint csak a 9 Ft 
fizethető ki a dolgozóknak. 
 
Németh Dóra jegyző: Erről most hallok először, pedig a tavalyi költségvetésnél is kérdés 
volt ez a sor. Amennyiben a testület úgy dönt, tudomásul vesszük azt. A Hivatal 
postaköltsége jelentősen megemelkedett a közigazgatási eljárási törvény változásával, 
illetve a működési engedélyezési eljárás módosításával. Nincs levél forma az ügyek 90 %-
ában, hanem végzés és határozat, mindkettőt tértivevénnyel kell közölni. A tavalyi évben az 
erre tervezett összeget túlléptük, ezért terveztünk be eleve magasabb összeget. Az irodaszer 
is olyan, ami szükséges a munkához, sajnos az elektronikus ügyintézés gyermekcipőben jár, 
az eljárások és a papírmunka nem könnyebb lesz, hanem bonyolultabb költségigényesebb. 
A közmunkára tervezett  bevétel 5.300 eFt. Ennek rendszere a következő: az 
állampolgárnak lejár az álláskeresési támogatása a Munkaügyi Központnál, az igazolással 
bejön a Hivatalba rendelkezésre állási támogatásra (RÁT) lesz jogosult, melynek összege a 
nyugdíjminimum, azaz 28.500,-Ft. A szociális törvény értelmében a RÁT alatt 
közfoglalkozásba kell bevonni. Ekkor a minimálbért kell számára fizetni, ami lényesen több 
a 28.500,Ft-nál. A közfoglalkoztatást úgy számítjuk ki, hogy utána ismét jogosult legyen a 
Munkaügyi Központtól támogatásra. És a kör így folytatódik. A közfoglalkoztatás a 
településnek is jó, mert számos beruházásnál a segéd és szakmunkát igénybe tudjuk venni, 
nem kell generálkivitelezővel dolgoztatni. 
 
Király Péter polgármester: ha nem lenne közmunkásunk a temető nyírása is milliókba 
kerülne. 
 
Bider Zsolt képviselő : Még mindig nem vagyok meggyőzve, hogy 2-3 millió Ft-al nem 
lehetne e gazdaságosabban működni, növelve ezzel a céltartalékot. 
 
Sik Gyula képviselő: Eddig is takarékoskodott az önkormányzat most is erre kérjük 
 
Király Péter polgármester: 1998-ban 1.900 eFt-al vettem át a kasszát, azóta minden évben 
10 millió Ft felett van az év végi maradvány, sose volt cél azt teljes egészében elkölteni, 
mint ahogy más önkormányzatok teszik. 
 
Bider Zsolt képviselő: a FIDESZ frakció 10 perc szünetet kér. 
 
A polgármester a szünetet engedélyezte. 
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A szünetet követően Bider Zsolt képviselő ismertette a FIDESZ frakció döntését, mely 
szerint ebben a formában támogatják a költségvetést azzal a feltétellel, hogy negyedévente, 
kapnak ebben a táblázati formában kimutatást a kiadások alakulásáról. 
 
A jegyző megjegyezte, hogy az első negyedévről a májusi ülésen tudnak tájékoztatást adni, 
mert a könyvelőprogram márciusban érkezik, akkor kell majd rohammunkában teljesíteni a 
könyvelést. 
 
Király Péter polgármester szavazást rendelt a 2010. évi költségvetésről szóló rendelet 
tárgyában, majd a Bider Zsolt képviselő által kért adatok ügyében. 
 
A képviselő-testület 10 igen egyhangú rendelettel az alábbi rendeletét alkotta meg: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
3/2010. (II.08.) számú Rendelete 

az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről 
 

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét 
                           képezi. 
                           A céltartalék összegét a képviselő-testület az alábbi célokra  
                           kívánja felhasználni.: 

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

2. Sportcsarnok mérőóráinak leválasztása az iskolától a külön 
mérhetőség megteremtése (hőmennyiség-mérése, villany, víz) 

3. A Plébánia-Templom út vízelvezetés  
4. A LEADER pályázat elnyerése esetén ( Leneskerti úti játszótér 

kialakítása ) 1.900 eFt ÁFA megfizetése 
5. Gyalogátkelőhely megvalósítása a Fő u. 105. Napköziotthonos 

Óvoda és Bölcsőde 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet kihírdetésére. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. február 15. 
 
A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
18/2010. (II.03.) számú Határozata 

a FIDESZ Frakció költségvetésre vonatkozó javaslatának támogatásáról 
 

                           A képviselő-testület támogatja a FIDESZ frakció felvetését 
                           és kéri a jegyzőt, , hogy negyedévente készítsen a képviselői 
                           táblázat szerinti kimutatást a költségvetés alakulásáról. 
                           Az első negyedévről a májusi ülésen. 
                                                       
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kimutatást határ- 
                           időben készítse el. 
 

�������������
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                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010.május 06, 2010. augusztus, 2010. október 
 
 
A döntést követően a polgármester javaslatával egyetértve a testület megállapodott arról, 
hogy a márciusi ülésre a polgármester árajánlatot kér be a Zrínyi u. aszfaltozására és a járda 
felújítására, továbbá, hogy a járdafelújításban kiszámolja, a közmunkások alkalmazásával, 
hogyan lehet csökkenteni a költségeket. A polgármester azt is elmondta, hogy a 
Sportcsarnok rezsiköltségeinek különmérhetőségének megvalósítása folyamatban van. 
 
Ezt követően a polgármester megköszönte az intézményvezetők és a hivatali dolgozók 
részvételét, majd a 3. napirendi pont tárgyalására tért rá a testület. 
 
3. napirendi pont 
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megállapodásának módosítása  
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
A jegyző az írásos napirendet nem kívánta kiegészíteni.  
 
A polgármester kérte a képviselőket tegyék fel kérdésüket. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában.             
      
A képviselő-testület 10 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
19/2010. (II.03) számú Határozata 

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megállapodásának módosításáról                                                 
 
 

                        Öttevény község képviselő-tesülete elfogadja a Győri  

                        Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodás módosítását 

                        mellékletben (előterjesztésben) foglaltak szerint, melyek az ellátási  

                         formákat az alábbiakban érintik: 

1. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás intézményfenntartóként az Ikrény 

Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó Intézménye útján biztosítja a családi 

napközi feladatot, melynek ellátásához a település csatlakozik. Továbbá a feladatot 

Dunaszentpál, Győr és Vámosszabadi vonatkozásában, Dunaszentpállal kötött külön 

megállapodás alapján biztosítja. 

2. Elfogadja Mezőörs csatlakozását a mozgókönyvtári feladat ellátáshoz. 

3.  A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás feladatot a Társulás 

nem látja el 2010-től, így ezen feladatok  kikerülnek a Megállapodásból. 
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4. Törlésre kerül a Társulási Megállapodás 4. sz. mellékletéből a Mackó Kuckó 

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde. 

 

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 

                           a  Társulás Munkaszervezetét értesítse. 

 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. február 28. 
 
 
4. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
 
Király Péter polgármester az alábbiakban tájékoztatta a testületet az elmúlt ülés óta 
történtekről: 
 

· A mai napon sor került a Jókai utcában két telek értékesítésére, melyből az 
önkormányzatunkat 1.160 eFt/telek összeg illette, ez a számlánkra befizetésre került. 

·  Elmondta, hogy a Táncsics utcai két telket február 15. után veszik meg, mert ekkor 
jutnak a vevők pénzhez. 

· Röviden ismertette a villamosenergia-szerződés történetet, mely tanulság a jövő 
számára. 2009. november 12. napján a polgármester egy előnyös tarifa ár alapján 
nyilatkozatot írt alá az ELMIB-hez. Ezt követően az E-On is csökkentette árait, így 
vele szeretett volna szerződést kötni, de nem lehetett, mert a szándéknyilatkozat már 
elkötelezettséget jelentett egy évre az ELMIB-el. Így a mai nap aláírásra került a 
szerződés, hiába próbált a polgármester az ELMIB vezetőségéhez és a 
Fogyasztóvédelemhez is fordulni. 

· Tájékoztatta a testületet, hogy a gyermekjóléti szolgálat a héten átköltözött a 
hivatalba, itt tart fogadóórát a családgondozó, így a Faluház fűtési költségei 
jelentősen csökkenek. 

· Érintette a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást is, amiben jelenleg óriási káosz 
uralkodik, az, hogy mi lesz a jövőben a következő hetekben dől el. 

· Majd a hulladékudvarral kapcsolatban mondta el, hogy lakossági aláírásgyűjtést kell 
végezni, miért ne a temető mellett legyen, mert az  EU-s pályázati pénz 
elszámolásánál számon kérhető. 

 
Végül a gyermekorvos és a védőnő kapcsolatáról, a kialakult helyzetről tájékoztatta a 
képviselőket és elmondta, hogy a múlt héten a polgármester, a jegyző, a gyermekorvos és a 
védőnő közösen megbeszélték a problémákat és arra az elhatározásra jutottak, hogy 
mindenki csak a saját dolgával foglalkozzon, és normális módon beszéljen a másikkal. Az 
ÁNTSZ-nél az etikai ügy folyamatban van. Elmondta, hogy megbeszélést tartott a körzet 
iránt érdeklődő doktornővel, aki jelezte, hogy a jelenlegi kártyaszám mellett nem tudja 
vállalni a feladatot. 
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Dr. Mentes Szilvia doktornővel tudatosították a megbeszélésen, hogy a fenntartó 
gondolkodik a felmondásban, mire a doktornő elmondta, hogy akkor viszi a magánbetegeit, 
és a maradék 300 kártyára úgysem találunk orvost. Sajnos zsákutcába kerültünk ebben a 
témában. 

 
Dömötör Ernő képviselő: Megkeresett a doktornő és elmondta, jelenleg 560 betege van, 
melyből 330 öttevényi, és inkább az a tendencia most, hogy visszahozzák ide a kártyákat. 
Elmondta a védőnővel való konfliktusát is és azt is, miként került sor az ÁNTSZ előtt lévő 
ügyre. Azt is elmondta a képviselő, hogy nem csak a doktornőre, de a védőnő szakmai 
munkájára is lehet panasz. 

 
A képviselő-testület több tagja erősen sérelmezte, az évek óta lévő problémát, hogyan 
tudunk így megoldani, mikor más kiutat a felmondáson kívül nem látnak a probléma 
megoldására. 

 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy 600 fő alatt nem lehet körzetet kialakítani és jelenleg 
Öttevényen a 0-18 éves korosztály 560 fő. Amennyiben más háziorvost kívánunk 
alkalmazni, előtte olyan településekkel kell tárgyalni, ahol nincs külön gyermekorvos, 
közös körzetet kell kialakítani, de ez egy hosszabb folyamat. 

 
Ezt követően a praxisjogról beszélgetett a testület. 

 
Király Péter polgármester a nyilvános ülés végén elmondta, hogy készül a díszpolgári 
címről szóló érme, két változat van egy kisebb, de díszesebb, illetve egy nagyobb méretű.  
 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 18.30 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
 Fehérvári Károly Sík Gyula 
 képviselő  képviselő 
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