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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 07. napján 
1700 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Nagy Tivadar képviselő 
                                    Brányi Albertné képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
                                    Sik Gyula képviselő 
 
Igazoltan távol:           Kövecses Timea képviselő 
                                     Szücs Károly képviselő 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 tagú képviselő-testület 
8 tagja jelen van, a távollévők bejelentették , hogy nem tudnak az ülésen részt venni. A 
jegyzőkönyv hitelesítésére Brányi Albertné és Sik Gyula képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1. Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-
módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Bider Zsolt PB elnök 

2. Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről-zárszámadási 
rendelet megalkotása 

      Előadó: Király Péter polgármester 
                   Bider Zsolt PB elnök 
3. Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására  
      Előadó: Király Péter polgármester 
                   Bider Zsolt PB elnök 
4. A házi segítségnyújtás ellátásának lehetőségei ( szóbeli előterjesztés) 
      Előadó: Király Péter polgármester 
                    Németh Dóra jegyző 
5. A 2010. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Németh Dóra jegyző 
6. Egyebek  
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      Előadó: Király Péter polgármester 
      Németh Dóra jegyző 
7. Egyedi ügyek ( zárt ülés) 

            Előadó: Németh Dóra jegyző 
          
1. napirendi pont 
Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester 

 Bider Zsolt PB elnök 
 
Bider Zsolt PB elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta a költségvetés 
módosítását, és a 2010. évi beszámolót és mindkét anyagot változatlan formában javasolja a 
testületnek elfogadni. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
7/2010. (IV.09.) számú Rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III.10.) rendelet 
módosításáról 

 
                           A képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint módosítja 
                           Az önkormányzat 2009. évi költségvetését. 
 
                           A rendelet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet kihirdetésére. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. április 20. 
 
 
2. napirendi pont 
Beszámoló az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet megalkotása 
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 meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
33/2010. (IV.10. ) számú Határozata 

az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

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



 3

 
                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
                         
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi rendeletét alkotta meg: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
8/2010. (IV.09.) számú Rendelete 

az Önkormányzat 2009. évi zárszámadásáról 
 

                           A képviselő-testület a mellékletben foglaltak szerint módosítja 
                           Az önkormányzat 2009. évi zárszámadását. 
 
                           A rendelet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a rendelet kihirdetésére. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. április 20. 
 
                                      
3. napirendi pont 
Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására  
Előadó: Király Péter polgármester 

       Bider Zsolt PB elnök 
 
Bider Zsolt PB elnök elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság nyitva hagyta ezt a kérdést, 
hiszen azt kell eldönteni az ÖTC támogatása kapcsán, hogy van e lehetőség Börzsei Ferenc 
kérésének megfelelően nagyobb összegű támogatást nyújtani, mint ami a betervezett volt. 
 
Király Péter polgármester ismertette a civil szervezetek kérelme alapján összeállított 
táblázatot. ( A táblázat a melléklet részét képezi) Elmondta, hogy az elfogadott költségvetés 
5.000 eFt –ban állapítja meg a civil szervezetek támogatását. Elmondta továbbá, hogy 
Börzsei Ferenc a Pannonker Kft. ügyvezetője 5.000 eFt támogatást kér az önkormányzattól, 
az eddigi 3.200 eFt helyett. Ez csak az egyéb felújítások, beruházások rovására 
kivitelezhető. 
 
A testületi tagok a kért összegen valamennyien felháborodtak, és az ekkora mértékű 
támogatást nem találták reálisnak. 
 
Bider Zsolt képviselő, az ÖTC elnöke tájékoztatta a képviselő-testületet arról, hogy egy 
megyei I. osztályú csapat támogatása 8-10 millió Ft éves szinten. Az ÖTC támogatása 
korábban 3 elemből tevődött össze: 1/3-a önkormányzati támogatás, 1/3-a Pannonker 
támogatás, 1/3-a egyéb kisebb és nagyobb szponzorok pl. MICRON, Mosoni Kenyér 
támogatása. Az egyén szponzorok köztük a saját cégem is kiszállt a támogatásból, 2008. 
évtől fokozatosan, így tavaly ténylegesen a Pannonker 2/3-d részt finanszírozott. Börzsei 
Ferenccel korábban tudattam, hogy az önkormányzatnak nem áll módjában 5.000 eFt 
támogatást nyújtani. Véleményem szerint 500.000,-Ft többlet támogatás tisztán a labdarúgó 
szakosztálynak tárgyalási alap lehet 
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A képviselők úgy vélekedtek ez a maximum amennyivel többel támogatni tudja az 
önkormányzat az ÖTC-t. 
 
Király Péter polgármester valamennyi civil szervezet részére a tavalyi mértéket javasolta 
megállapítani, az ÖTC támogatását is azzal, hogy a szponzorral történt megállapodás után 
500.000,-Ft többlettámogatást biztosít az önkormányzat. A szponzorral való tárgyalásra 
felkérte az ÖTC elnökét. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester által elmondottakkal, majd 8 igen egyhangú 
, illetve 7 igen 1 tartózkodás ( Bider Zsolt képviselő) mellet meghozta alábbi határozatait:  
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
34/2010. IV.07.) számú Határozata 

a helyi civil szervezetek 2010. évi támogatásáról 
 

                           A képviselő-testület a helyi civil szervezetek részére az alábbi 
                           összegű támogatást állapítja meg a 2010. évre: 
 
                                      a.) Őszidők Nyugdíjas Egyesület                    340 eFt 
                                      b.) Kék Csillag Ifjúsági Klub                          340 eFt 
                                      c.) Önkéntes Tűzoltó Egyesület                      240 eFt 
                                      e.) Öttevényi Kézilabda Egyesület                    550 eFt 
                                      f.)  Nyugdíjas és Polgári Egyesület                 340 eFt 
                                       
                                    
                                      A Mosonszentmiklósi Fúvószenekar részére az általános  
                                      tartalék terhére 100.000,-Ft összegű támogatást ítél meg. 
                            
                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a határozatban 
                           foglaltakról a társadalmi szervezeteket tájékoztassa, ill. a jegyzőt, hogy 
                           gondoskodjon a támogatás határidőben történő kiutalásáról. 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester, ill. Németh Dóra jegyző a  
                                        kifizetést illetően. 
                           Határidő: 2010. április 20., 2010. 04.30, 2010. 09.30. 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
35/2010. IV.07.) számú Határozata 

az Öttevényi Torna Club támogatásáról 
 

                           A képviselő-testület az Öttevényi Torna Club  részére az alábbi 
                           összegű támogatást állapítja meg a 2010. évre: 
 
                                      3.200 eFt. 
                           A képviselő-testület a 2010. májusi ülésén ,amennyiben az ÖTC 
                           elnöke a szponzorral ( Pannonker Kft.) megállapodik további  
                           500.000,-Ft támogatást nyújt az ÖTC labdarúgó szakosztálya számára. 
                                                         
                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a határozatban 
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                           foglaltakról a társadalmi szervezeteket tájékoztassa, ill. a jegyzőt, hogy 
                           gondoskodjon a támogatás határidőben történő kiutalásáról. 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester, ill. Németh Dóra jegyző a  
                                        kifizetést illetően. 
                           Határidő: 2010. április 20., 2010. 04.30, 2010. 09.30. 
 
Ezt követően a polgármester ismertette a ROYAL RANGERS kérelmét, melyben a 
gyermekek nyári táboroztatására kérnek 72.000,-Ft önkormányzati támogatást. A kérelmet 
támogatta és javasolta 40.000,-Ft elfogadását a testületenek. 
 
A képviselők ezzel egyetértettek és 8 igen egyhangú szavazattal meghozták alábbi 
határozatukat: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
36/2010. (IV.07.) számú Határozata 

a ROYAL RANGERS Egyesület 2010. évi támogatásáról 
 

                           A képviselő-testület 40.000,Ft összegű támogatást állapít meg 
                           2010. évre a ROYAL RANGERS Egyesület részére. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a határozatot 
                           az érintettel közölje, illetve a jegyzőt, hogy gondoskodjon  
                           a megítélt támogatás kifizetéséről. 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010 április 20, illetve 2010. május 30. 
 
4. napirendi pont 
Az házi segítségnyújtás ellátásának további lehetőségei 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, 2009. április 01. napjával a házi segítségnyújtást a Győri 
Többcélú Kistérségi Társulás által a Megmentő Kht. vette át. Az addigi jól működő 
rendszer teljesen kikerült az önkormányzat kezéből, a működési engedélyünket visszaadtuk, 
az állami normatíváról lemondtunk. A Megmentő Kht., szervezeti keretei módosultak , 
2009. júliustól fizetésképtelenné vált, így a Kistérség felmondta az ellátási szerződést. Ezzel 
egy időben megkezdődött az előkészítés a kistérség keretein belül intézmény felállítására. 
Az általunk leadott adatok alapján, mivel jelenleg csak egy ellátottunk van 936.000,-Ft –ot 
kellene az ellátásért fizetnünk. A polgármester és saját véleményem is az, hogy kérjük 
vissza újra a működési engedélyünket, hiszen a személyi feltételek adottak, igényeljük az 
állami normatívát, hiszen a feladatot jelenleg is ellátja a szociális étkeztetést ellátó személy. 
 
A képviselő-testület egyetértett a jegyző által elmondottakkal, 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 
37/2010. (IV.07.) számú Határozata 
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a házi segítségnyújtás feladat Győri Többcélú Kistérségi Társulás által biztosított 
ellátásának elutasításáról. 

 
                           A képviselő-testület megismerte és nem fogadja el a házi      
                           Segítségnyújtás feladat ellátásáról szóló előterjesztésben foglalt 
                           Feltételeket és nem kíván csatlakozni a Győri Többcélú  
                           Kistérségi Társulás által biztosított ellátáshoz. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban 
                           Foglaltakról a GYTKT Szakmai Munkaszervezetét értesítse. 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a  
                           Működési engedély benyújtásának feltételeiről, és azt a soron 
                           Következő testületi ülésre terjessze elő. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010.április 09.illetve 2010. május 05. 
 

 
5. napirendi pont 
A 2010. évi közbeszerzési terv megtárgyalása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző az írásos előterjesztést annyiban egészítette ki, hogy az 
előterjesztésből látszik a szolgáltatás értékhatárát már a 2009. évben is meghaladta, a 
bölcsőde beindításával pedig a 2010. évben lényesen meghaladja. A törvényi kötelezettség 
a jegyző számára az éves közbeszerzési terv benyújtása, nem az elfogadása.  
A benyújtás megtörtént. 
 
Bider Zsolt képviselő javasolta, hogy  a bérleti díjak csökkentésével próbáljuk meg elérni a 
z étkezési térítési díjak csökkentését, így a bevétel sem fogja az értékhatárt meghaladni.                                                                             
A képviselők ezzel egyetértettek és megkérték a polgármester és a jegyzőt a tárgylás 
lebonyolítására. 
 
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 
38/2010. (IV.07) számú Határozata 
a közbeszerzési terv elutasításáról 

 
                           A képviselő-testület a jegyző által beterjesztett 2010. évi     
                           Közbeszerzési tervet elutasítja.                       
                           A közbeszerzési terv , mint előterjesztés a melléklet részét képezi. 
 

 
 

6. napirendi pont  
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Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra 
 
A jegyző két döntést igénylő ügyről tájékoztatta a testületet. Az egyik a Közalapítvány 
átszervezésére vonatkozik. 
E szerint A Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság pk. A.KH.51.339/2002./26. számú 
végzésével megtagadta a változás nyilvántartásba vétele iránti kérelmünket. Az 
indokolásban szerepel, hogy mivel a korábban 6 fős kuratórium 11 fősre változott és abban 
4  fő az  alapító  képviselő-testület  tagja,  ezért  a  alapító  okirat  11.4.2.  pontja  szerint  
előfordulhat, hogy a legalább 6 fő határozatképesség esetén , éppen a képviselő-testület 
ezen 4 tagja vesz részt + két fő , így mivel a döntéshez egyszerű szótöbbség kell, 
előfordulhat, hogy ez a 4 fő egybehangzó akarata érvényesül a döntéseknél, tehát 
megvalósul az alapító általi befolyás. 
 
A Bíróság két megoldást javasol:  

1. amennyiben a négy személy a kuratórium tagja marad, a döntéshozatali szabályokat 
kell úgy megállapítani, hogy minden esetben legalább öt egybehangzó szavazat 
legyen szükséges a döntéshez 

2. másik megoldás, ha egy testületi tag helyett külső személy lesz a kuratórium tagja. 
 
Véleményem szerint maradjon a 4 tag és a döntéshozatali eljárást változtatjuk meg a 
következőképpen: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
…./2010. (IV.07.) számú Határozati Javaslata 

az Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
 

                           A képviselő-testület az Öttevény Községért Közalapítvány Alapító 
                           Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
                          A 11.4.5. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
                          A Kuratórium a döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, 
                          úgy, hogy minden döntéshez legalább öt egybehangzó szavazat . 
 
                          A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változásokat 
                          Az alapító okiraton vezesse át, azt küldje meg a Bíróságnak, és  
                          újból kérje az alapító adataiban történő változás átvezetését. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. április 20. 
 
A képviselő-testület egyetértett az 1. változattal, így a polgármester szavazást rendelt el a 
Közalapítvány alapító Okiratának módosítása tárgyában. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
39/2010. (IV.07.) számú Határozata 
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az Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról 
 

                           A képviselő-testület az Öttevény Községért Közalapítvány Alapító 
                           Okiratát az alábbiak szerint módosítja: 
 
                          A 11.4.5. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 
 
                          A Kuratórium a döntéseit a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, 
                          úgy, hogy minden döntéshez legalább öt egybehangzó szavazat . 
 
                          A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a változásokat 
                          Az alapító okiraton vezesse át, azt küldje meg a Bíróságnak, és  
                          újból kérje az alapító adataiban történő változás átvezetését. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
 
                          Határidő. 2010. április 20. 
 
 
A másik döntést igénylő ügy a volt orvoslakás bérleti díjára vonatkozik, melyet a januári 
ülésen nem határozott meg a testület. A 4,2 %-os inflációs rátával számolva 14.088,-Ft . A 
lakást 2010. április 01. napjától bérli Brányi Albertné képviselő lánya, a bérleti szerződést 
megkötöttük. 
 
A polgármester támogatta a bérleti díj ilyen mértékben történő megállapítását. Mivel 
kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el az orvoslakás bérleti díja 
megállapításának tárgyában. 
 
A képviselő-testület 7 igen 1 tartózkodás ( Fehérvári Károly) meghozta az alábbi 
határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
40/2010. (IV.07.) számú Határozata 

az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti önkormányzati lakás ( volt orvoslakás) 
Bérleti díjának megállapításáról 

 
                           A képviselő-testület az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti          
                           Önkormányzati lakás bérleti díját 2010. április 01. napjától 
 
                          Figyelemmel a 4,2 %-os KSH által közzétett inflációs  
                          rátára havi 14.088,-Ft-ban állapítja. 
 
                          A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az érintetteket a  
                          Határozatban foglaltakról értesítse. ( bérbevevők, illetve a pénzügyi előadó) 
                           
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. április 20. 
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A polgármester a két ülés közötti feladatokról, döntést igénylő kérdésekről az alábbiak 
szerint adott tájékoztatást. 
 

·  A Leneskerti és Fő u. közötti járdaszakasz elkészült, 
· a Fő u. járdájának javítására közmunkásokat vettünk fel, és a pályázaton nyert 

traktor segítségével elkezdődött a javítás első körben a Templom és a 
Takarékszövetkezet közötti szakaszon.  

· a Zrínyi utca aszfaltozása folyamatban van,  
· a József A. u. rendkívüli állapota miatt felmérette , milyen összegbe kerülne annak 

részben kátyúzással, részben finiserrel való felületzárása 300 m2-en a legkritikusabb 
szakaszon. Ennek költsége 1.000 eFt, melyet az utakra szánt keretből lehet 
finanszírozni. Kérte a testületet támogasság a felújítást. 

 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
41/2010. (IV.07) számú Határozata 

az Öttevény József A. u. javítási munkálatairól 
 
 

                           A képviselő-testület elhatározta a József A. u. javítását 300 m2  
                           nagyságban 1.000 eFt értékben, részben kátyúzás, részben finiserrel      
                           való felületzárás módszerrel. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a munka 
                           Elvégeztetéséről.                          
 
                           Felelős: Király Péter polgármester  
                           Határidő: 2010. április 30. 

 
A döntést követően a testület beszélt még a május 01-i Falunap programjairól, melyet 
Fehérvári Károly képviselő szervez. 
 
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 
 
 
Brányi Albertné                                                                       Sik Gyula 
 képviselő  képviselő 

 
 

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


	Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról
	Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról
	Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról
	Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról
	Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról
	Előterjesztés az Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendelet-módosításáról
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének




	Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására
	Az házi segítségnyújtás ellátásának további lehetőségei
	Előadó: Németh Dóra jegyző
	A 2010. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
	A 2010. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
	A 2010. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
	A 2010. évi közbeszerzési terv megtárgyalása
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének







