
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 2010. március 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 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal a 2. napirendi ponthoz meghívott: Lehotczky József 
családgondozó, az 1. napirendi ponthoz: Nagy Balázs UNIVER-PENTA pályázatíró cég 
képviseletében. 

 
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 9 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.  UNIVER – PENTA pályázatíró cég bemutatkozása 
2. Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről  
      Előadó: Lehotczky József családgondozó  
3. Előterjesztés a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 

7/2009. (III.10.) számú Rendelet módosításáról 
      Előadó: Németh Dóra jegyző 
4. Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására ( pályázati feltétételek 

meghatározása) 
      Előadó: Király Péter polgármester 
5. A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
      Előadó: Németh Dóra Helyi Választási Iroda vezetője 
6. Beszámoló a temetői szolgáltatásról 
      Előadó: Király Péter polgármester 
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7. Előterjesztés a víz-és csatornadíjról szóló rendelet módosításáról 
      Előadó: Király Péter polgármester 
8. Egyebek  
      Előadó: Király Péter polgármester 
      Németh Dóra jegyző 
9. Egyedi ügyek ( zárt ülés) 

            Előadó: Németh Dóra jegyző 
          
 
1. napirendi pont 
Az UNIVER-PENTA pályázatíró cég bemutatkozása                                                         
Előadó: Nagy Balázs 
 
Király Péter polgármester köszöntötte Nagy Balázst, majd elmondta, hogy a múlt héten 
hosszasan elbeszélgettek a település irányvonalairól, elképzeléseiről, majd átadta a szót. 
 
Nagy Balázs köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd röviden ismertette a cége 
tevékenységeit, mely szerint 1993-ban alakultak és elsősorban mezőgazdasági tanácsadással 
foglalkoztak kezdetben. A pályázatfigyelést az EU –s pályázatok miatt vették fel a 
profiljukban, és tavaly októbertől célul tűzték ki önkormányzatok, vállalkozások személyes 
megkeresését e tárgyban. Ajánlatuk havi 24.000,-Ft+ÁFA összegben folyamatos 
pályázatfigyelés, konkrét pályázat esetén a pályázat megírása és folyamatos figyelmmel 
kísérése. Megrendelés esetén vállalják a település 6 vállalkozásának 6 havi ingyenes 
pályázatfigyelését. Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket. 
 
Király Péter polgármester megköszönte a tájékoztatást, és elmondta, hogy a testület 
döntését tudatni fogja. 
 
Ezt követően Nagy Balázs távozott. 
 
A képviselő-testület valamennyi tagja úgy foglalt állást, hogy nem kötnek szerződést a 
céggel, hiszen más pályázatíró céggel van már kapcsolatuk. 
 
Ezt követően a képviselő-testület áttért a 2. napireni pont tárgyalására. 
 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat tevékenységéről 
Előadó: Lehotczky József családgondozó 
 
Király Péter polgármester köszöntötte Lehotczky József családgondozót, majd megkérte 
beszámolójának megtartására, melyet a képviselők írásban megkaptak. 
 
Lehotczky József családgondozó köszöntötte a képviselő-testület tagjait, majd megtartotta 
beszámolóját. Beszélt a gyermekvédelem jogi szabályozásáról, a támogatási formákról, a 
jelzőrendszer szerepéről, majd az Öttevényi esetekről, a munkájáról. Kiemelte a prevenció 
jelentőségét, és rávilágított egy egyre nagyobb számban előforduló problémára a fiatalok 
beilleszkedési gondjára, illetve a fiatalok közötti erőszakra. Végül elmondta, hogy 
önkormányzati segítséget fog kérni 70-100.000,-Ft között a nyári tábor megszervezéséhez. 
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Dömötör Ernő képviselő: arra kért választ, hogy a családon belüli erőszak jelen van e 
öttevényen. 
 
Lehotczky József családgondozó: nem ismerek egyetlen esetet sem. 
 
Nagy Tivadar képviselő: mennyire igénylik a szolgálatot az emberek és mennyire élnek 
vele? 
 
Lehotczky József családgondozó: Miután tisztázódik, hogy a szolgálat célja a gyermekek 
családban tartása bizalommal fordulnak hozzá és kérik segítségét. 
 
Mivel  több  kérdés  nem  hangzott  el  a  polgármester megköszönte a tájékoztatást, majd 
szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
21/2010. (III.03.) számú Határozata 

a Gyermekjóléti Szolgálat tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 
 

                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 

                                          
                            
3. napirendi pont 
Előterjesztés a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2009. 
(III.10.) számú rendelet módosításáról  
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
A jegyző elmondta, hogy a rendelet módosítására a gyakorlathoz történő igazítás miatt 
került sor. A tervezet egy része megengedőbb, pl: magasabb összegben határozza meg az 
egy főre jutó jövedelem összeget bizonyos támogatási formáknál, másrészről szigorúbb is, 
amikor kimondja, hogy aki valamely rendszeres ellátásban részesül az önkormányzattól, az 
átmeneti segélyt nem kaphat, hiszen már havonta támogatva van. A temetési segély 
módosítása pedig a megváltozott költségek miatt időszerű, ám százalékos mértékét 
csökkentettük, így valójában személyenként 2.000 Ft-os többletkiadást jelent.  Szükség volt 
még a rendszeres szociális segélyben részesülők részére az együttműködési szabályokat a 
szoc. Tv. Alapján leszabályozni. Itt kell megjegyeznem, hogy a családsegítés 2000 fő 
lélekszám felett kötelezően ellátandó önkormányzati feladat, melyet azonban egyedül nem 
tudunk megfinanszírozni , a kistérség pedig többszöri kérés ellenére sem szorgalmazza a 
feladat megvalósítását, így valójában az összes település törvényt sért, amikor is nem tart 
fenn ilyen ellátást. Ezért van szükség a Győri családsegítő közreműködésére, így a 
törvénysértés kiküszöbölhető. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában.             
      
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletét alkotta: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
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4/2010. (III.10) számú Rendelete 
a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2009. (III.10.) 

számú rendelet módosításáról                                  
 
 

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon  

                           gondoskodjon a rendelet kihírdetéséről 

                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 20. 
 
 
4. napirendi pont 
Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására ( pályázati feltételek meghatározása) 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester teljes egészében felolvasta az írásban is kiküldött pályázati 
felhívást. Jelezte, hogy biztosítani kell hiánypótlásra lehetőséget véleménye szerint. 
 
Bider Zsolt képviselő a páályázati adatlap egész éves költségvetésre vonatkozó részét 
javasolja törölni. 
 
Kövecses Tímea képviselő szerint az utazási költségeket pontosítani a 2.6. pontban és a 
szállítási költségeknél kell a buszköltséget megjelölni. 
 
A testület hosszasan beszélgetett a civilek támogatásáról, hogyan lehet igazságosan 
elosztani a keretösszeget, célszerű e több pályázati célt megfogalmazni, több időpontot 
biztosítani, illetve milyen mértékű elszámoltatást kell végezni. A képviselők abban 
egyeztek meg, hogy úgy támogatják az előterjesztést, ha a  
 
 

· pályázati kiírásba belekerül a hiánypótlás lehetősége, 5. pont 
· ha a pályázati kiírás kategóriában maximális összegeket nem határoznak meg, 3. 

pontból törlődik 
· a pályázati keretösszeg nem szerepel a kiírásban, 7. pontot töröljük 
· továbbá  a  pályzati  adatlapon  a  6.  pont  ,  mely  az  éves  költségvetésre  vonatkozik  

törlésre kerül 
· és a pályázati adatlap 9. pont 2.6 alatt csak kiküldetés marad a sorban és a 2.1 pont 

szállítási költséghez megjegyezzük pl: buszköltség 
 
 
Mivel több észrevétel nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában az előbbi módosításokkal. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
22/2010. (III.03.) számú Határozata 
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a helyi civil szervezetek támogatása pályázati feltételeinek meghatározásáról 
 
 

                           A módosított pályázati felhívás és a pályázati adatlap a melléklet 
                           részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy valamennyi civil  
                           szervezet részére küldje meg a pályázati felhívást, és gondoskodjon 
                           a Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület részére a pályázatok 
                           előkészítéséről. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 10., illetve az áprilisi ülés 
 
    

 
5. napirendi pont 
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása 
Előadó: Németh Dóra HVI vezető 
 
 
Németh Dóra HVI vezető az írásos előterjesztést annyiban egészítette ki, hogy elfogadása 
után, a tagoknak a polgármester előtt esküt kell tenniük, majd megválasztani elnöküket, 
helyettesüket és felkészítő oktatáson részt venniük, melyre 2010. március 29. napján fog sor 
kerülni a Faluházban 17 órakor.  
 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
23/2010. (III.03.) számú Határozata 

a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról 
 

                           A képviselő-testület eleget téve a választási eljárásról szóló  
                           1997. évi C. törvény 23.§ (2) bekezdésében, valamint a  
                           3/2010. (I.22.) számú ÖM rendelet 2.§’ (2) bekezdésében foglalt 
                           kötelezettségének a HVI vezető javaslatára az alábbi személyeket 
                           választja a szavazatszámláló bizottságokba. 
 
 

I. számú Szavazatszámláló Bizottság ( FALUHÁZ, Fő u. 86.) tagjai: 
· Jandó Árpádné, Öttevény, József A. u. 56. 
· Horváth Sándor, Öttevény, Fő u. 76. 
·  Benkőné Krankovits Melinda, Öttevény, Hunyadi u. 17/b. 

 
                  Póttagok: Bodorné Borbély Mária, Öttevény, Ady E. u. 12. 
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                                  Majsa Hajnalka , Öttevény, József A. u. 30. 
 

II. számú Szavazatszámláló Bizottság ( Óvoda, Fő u. 105.) tagjai: 
 

· Horváth Attila, Öttevény, Jókai u. 28. 
· Horváthné Tóth Mónika, Öttevény, Rudas u. 19. 
· Vargáné Ritzinger Katalin, Öttevény, Leneskerti u. 25. 

                  Póttagok: ifj. Tóth László Öttevény, József A. u. 9/c.       
                                  Jankovits Ildikó Öttevény, Fő u. 208.       
 

III. számú Szavazatszámláló Bizottság ( Iskola, Fő u. 143.) tagjai: 
 

· Szalai Kálmán, Öttevény, Szabadság u. 15. 
· Tolnay Gáborné, Öttevény, Móricz Zs. U. 1/c. 
· Horváthné Cserháti Lívia, Öttevény, Jókai u. 28. 
· Lakó Istvánné, Öttevény, Fő u. 139. 
· Kráz Antalné, Öttevény, Keskeny u.  
 

 
                  Póttagok: Burjánné Bodor Ildikó, Öttevény, Leneskerti u. 34.  
                                  Megyeriné Póczos Márta, Öttevény, Fő u. 106. 
 
Kisebbségi szavazatszámláló bizottság, Iskola, I. emelet Fő u. 43.) 
 

· Pápainé Vadász Zsuzsanna, Öttevény, Ady E. u. 7. 
· Tóth Tiborné, Öttevény, Zrínyi u. 8. 
· Tarné Varga Mária, Öttevény, Fő u.80. 

 
                      Póttagok: Kissné Laki Renáta, Öttevény, Akác u. 23. 
                                      Téringerné Gábriel Anikó, Öttevény, Akác u. 25. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a HVI vezetőt, hogy a határozatban 
                           foglaltakról az érintetteket értesítse, mjad gondoskodjon a tagok 
                           eskütételéről és oktatásáról. 
 
                           Felelős: Németh Dóra HVI vezető 
                           Határidő: 2010. március 15. értesítés, 2010.április 05. eskütétel és oktatás 
 
 
6. napirendi pont 
Beszámoló a temetői szolgáltatásról 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester ismertette a JÓSZÍV szolgáltató írásos beszámolóját, és 
elmondta, mivel a beszámolóban javasolt 2500Ft/temetés díjat 3.500 Ft/temetés díjra 
célszerű változtatni, módosítani kell a temetői rendeletet.  
 
Kérte a testületet, először fogadják el határozattal a beszámolót, majd rendelet-módosítással 
a rendelet, ill. annak mellékletét. 
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A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
24/2010. (III.03.) számú Határozata 

a temetői szolgáltatásról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

                           A beszámoló a melléklet részét képezi . 
 
 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeltét alkotta meg. 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
5/2010. (III.10) számú Rendelete 

a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 20/2000.(XII.15.) számú rendelet 
módosításáról 

 
 

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet  
                           kihírdetéséről a helyben szokásos módon és azt a „JÓSZÍV”  
                           temetkezési vállalkozóval közölje. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 20.                             
 
 
 
7. napirendi pont 
Előterjesztés a víz-és csatornadíjról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
A polgármester elmondta, hogy a decemberben elfogadott rendelet módosítására azért van 
szükség , mert ezzel az egy mondattal 2010. évtől ki kell egészíteni a rendeleteket-
tájékoztatott a PANNONVÍZ Zrt. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeltét alkotta meg. 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
6/2010. (III.10.) számú Rendelete 
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a víz –é csatornadíjról szóló 10/2009. (XII.15.) számú rendelet módosításáról        
 
 

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 
 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihírdetéséről 
                           A helyben szokásos módon gondoskodjon és az elfogadott rendeletet 
                           A PANNONVÍZ Zrt. részére küldje meg. 
 
                           Felelős:Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 20. 
 
8. napirendi pont  
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra 
 
A polgármester a két ülés közötti feladatokról, döntést igénylő kérdésekről az alábbiak 
szerint adott tájékoztatást. 
 

· TÁMOP 3.1.4.elnyert pályázathoz SZMSZ-t kellett készíteni, mely tartalmazza az 
abban részt vevő személyek jogait, kötelezettségeit és ezt a képviselő-testületnek 
jóvá kell hagynia. Ismertette az SZMSZ tartalmát, majd kérte a képviselőket 
fogadják el az abban foglaltakat. 

 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
25/2010. (III.03.) számú Határozata 

a TÁMOP 3.1.4. számú pályázat Szervezeti és Működési Szabályzatának elfogadásáról 
 
 

                           A képviselő-testület megismerte a TÁMOP 3.1.4. számú pályázathoz 
                           elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot és az abban foglaltakat 
                           jóváhagyja. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt , hogy a testület döntéséről 
                           Az Általános Iskola Igazgatóját értesítse. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 10. 

 
· Zrínyi utca felújítása Leneskerti – Fő utca  járdaszakaszra a STRABAG-tól 

megérkezett az árajánlat, melyet a testülethez eljuttattunk, a Zrínyi u. aszfaltozása 
7.500.000,-Ft, a járdaszakasz elkészítése 750.000,-Ft. Kérte a testületet támogassák 
a beruházást. 

 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
26/2010. (III.03.) számú Határozata 

a STRABAG Zrt. Árajánlata elfogadásáról ( Zrínyi u. , valamint Leneskerti u. Fő u 
közötti járdaszakasz) 

 
 

                           A képviselő-testület megismerte a STRABAG ZRt. Árajánlatát a  
                           Zrínyi u. aszfaltozása, ill. a Leneskerti u. Fő u. közötti szakasz 
                           Járdafelújítása tárgyában és azt elfogadja. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a kiviteli munka árajánlat 
                           szerinti megrendelésére.                 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2010. március 31. 
 

· Tájékoztatás a hulladékgyűjtés további dolgairól : megváltozik a gyűjtés napja , 
mivel a kistérség többi településén most indul a szelektív hulladék gyűjtése 

· Falunap kérdése: Fehérvári Károly képviselő május 01. napját javasolja , és az 
áprilisi ülésre kész programot hoz. A testület valamennyi tagja egyetértett az 
időponttal és Fehérvári Károlyt bízza meg a szervezéssel. 

· Március 15-ünnepségről a polgármester tájékoztatta a testületet. 18 órakor kezdődik. 
Óvodások, Iskolások műsora, majd nyugdíjas klubok műsora, végül díszpolgári cím 
átadása. Ezt követeően, amennyiben a díszpolgári cím tulajdonosa elfogadja a 
meghívást, a Kastélyban kerühetne erre sor, a képviselők részvételével. A 
polgármester által elmondottakkal minden képviselő egyetértett. 

· Dr. Mentes Szilvia ÁNTSZ ügye: a határozat írásbeli figyelmeztetést tartalmaz, 
mellyel a doktornő nem ért egyet, sérelmezi, hogy az eljárás során nem hallgatták 
meg és elmondta, hogy a védőnővel nem rendeződött viszonyuk. Írt továbbá egy 
kérelmet, melyben az ajtója hangszigeteléssel való ellátását kérte. A képviselők ezt 
nem támogatták, úgy vélekedtek oldja meg a doktornő maga. 

· Szolgálati lakás  további sorsa –bérbeadása:A polgármester elmondta , hogy tenni 
kell valamit, mert állagában megy tönkre a lakás, legalább a rezsiköltségét kell a 
bérlőre terhelni, hisz egész télen merültek fel a fűtés miatt kiadások. A képviselők 
egyetértettek a bérbeadással úgy, hogy 3 havi kauciót kell kérni, melyből a festést 
megoldja a bérbeadó, továbbá öttevényi lakos legyen az illető és rendelkezzen 
munkahellyel. A bérleti díj nagyságán nézeteltérés támadt, mert Fehérvári Károly 
képviselő piaci áron kívánta azt megállapítani, holott a testületnek januárban 
született e tárgyban határozata. Végül a januári határozat értelmében állapítja meg a 
testület a bérleti díjat. 

· Kifizetésre került a Táncsics utcai telek 2.500.000  Ft 
· Kovács József pere folytatódik a legfelsőbb bíróságon április 14. 
· Gombócz István eltemetése 88.716 Ft  –egyház ingyenes- 
· Polgármesteri költségtérítés: Király Péter polgármester elmondta, hogy 2010. 

február hónaptól a polgármesteri tiszteletdíjáról lemond. A képviselő-testület a 
döntést tudomásul vette. 

· Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás további kérdése: mindenképpen fizetős lesz, a 
következő ülésre konkrétan tudjuk megfogalmazni a jövőképet. 
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Németh Dóra jegyző ezt követően ismerette az étkezési és intézményi térítési díjak 2010. 
évi mértéket, mely azonos a 2009. évivel, majd kérte a testületet, fogadják el rendelettel az 
összegeket. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
7/2010. (III.10.) számú Rendelete 
az étkezési is intézményi díjakról 

 
                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkérte a jegyzőt, a rendelet kihírdetésére. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 20.      
 
 
A jegyző a  döntést  követően  ismertette  a  GYTKT  közfoglalkoztatási  tervét,  melyet  a  
testületnek határozattal el kell fogadnia. ( A közfoglalkoztatási terv a melléklet részét 
képezi) 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
27/2010. (III.03.) számú Határozata 

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 2010. évi közfoglalkozttaási tervének 
elfogadásáról 

 
 

                           A képviselő-testület megismerte a GYTKT közfoglalkoztatási tervét 
                           És azt változatlan formában elfogadja.     
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           A GYTKT munkaszervezetét értesítse.      
 
                           Felelős:Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 31. 
 
Ezt követően Brányi Albertné képviselő felhívta a testületet a korábbiakban többször 
elnapolt vezetői pótlék ügyére és kérte a testületet, hogy határozzanak Dömötör Rozalinda 
vezetői pótlékának 300 % -ban történő megállapításáról. 
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A testület nagy többsége úgy gondolta, hogy erről már született határozat , de a jegyző 
megerősítette a képviselő asszonyt, hogy nincs erre vonatkozó határozat, így azt most kell 
meghozni. 
 
Mivel a testület egyetértett a felvetéssel, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
28/2010. (III.03.) számú Határozata 

Dömötör Rozalinda intézményvezető részére 300 %-os vezetői pótlék megállapításáról 
 
 

                           A képviselő-testület a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény   
                           Értelmében 2010. január 01. napjától Dömötör Rozalinda intézményvezető 
                           Vezetői pótlékát 300 %-ban határozza meg. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintett kinevezését e szerint 
                           Készítse el és azt a Magyar Államkincstárba küldje meg. 
 
                           Felelős:Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. március 31. 
 
 

 
 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 19 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              
 
 
 

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