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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. május 05. 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 
                                    Szücs Károly képviselő 
 
Igazoltan távol:           Kövecses Timea képviselő 
                                      
Előre nem jelentette be távolmaradását: Sik Gyula képviselő 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Molnár Katalin védőnő az 1. napirendi ponthoz, 
Tolnay Gáborné iskolaigazgató a 2.-3. napirendi pontokhoz 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a 
meghívott vendégeket.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Fehérvári Károly és 
Raczenböck Kálmán képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1. Tájékoztató a Védőnői Szolgálat tevékenységéről 
Előadó: Molnár Katalin védőnő 

2. Tájékoztató az Öttevény Iskolájért Alapítvány 2009. évi munkájáról 
      Előadó: Tolnay Gáborné elnök 
3. Tájékoztató az Öttevényi Általános Iskola 2009. évi munkájáról 
      Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető 
4. A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása (a házi segítségnyújtás 

szakfeladat változása miatt) 
      Előadó: Németh Dóra jegyző 
5. A Házi segítségnyújtás Szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása 

Előadó: Németh Dóra jegyző 
6. Tájékoztató az Önkormányzat költségvetésének 1-3 havi alakulásáról  

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

            Előadó: Németh Dóra jegyző 
          
1. napirendi pont 
Tájékoztató a Védőnői Szolgálat tevékenységéről                                       
Előadó: Molnár Katalin védőnő 
 
Király Péter polgármester köszöntötte Molnár Katalin védőnőt, elmondta, hogy egy éve 
annak, hogy nálunk dolgozik, majd megkérte, ismertesse beszámolóját.                      
 
Molnár Katalin védőnő köszöntötte a megjelenteket majd ismertette a beszámolóját, ( 
mely a melléklet részét képezi) 
 
Király Péter polgármester megemlítette, hogy a védőnő a kollektívába beilleszkedett, a 
gyermekorvossal korábban fennálló konfliktushelyzet megoldódott. 
 
Bider Zsolt képviselő: Rendeződött e a viszony a gyermekorvossal ? 
 
Molnár Katalin védőnő: Már tudunk együtt dolgozni, nincsenek konfliktusok 
 
Mivel több 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 
44/2010. (V.05.) számú Határozata 

a Védőnői Szolgálat munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

                           A képviselő-testület Molnár Katalin védőnő beszámolóját változatlan 
                           formában elfogadja.                       
 
                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
 
A polgármester megköszönte a védőnő beszámolóját, majd Molnár Katalin távozott a 
testületi ülésről. 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató az Öttevény Iskolájért Alapítvány 2009. évi munkájáról 
Előadó: Tolnay Gáborné kuratóriumi elnök 

 
Király Péter polgármester köszöntötte Tolnay Gáborné iskolaigazgatót és megkérte 
szóban egészítse ki az írásos beszámolóját. 
 

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



 3

Tolnay Gáborné kuratóriumi elnök köszöntötte a testület tagjait, majd röviden elmondta, 
hogy az SZJA 1%-ból befolyó összeg a környező iskolák alapítványaihoz képest is magas, 
ami azt jelenti, hogy szeretik az iskolát . A korábbi években nagyon óvatosan költekeztek, 
de egy APEH irányelvet követve az idén már nem lehet nagy összegeket a számlán 
felhalmozni, azt el is kell költeni. Egyebeket elmondani nem kívánt. 
 
Király Péter polgármester megerősítette,  hogy  az  1  %-ból  származó  bevétel  a  
közalapítványhoz képest is magas, a bevétellel a kuratórium visszafogottan gazdálkodik, 
továbbá megköszönte a közalapítvány 
 
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 
45/2010. (V.05 ) számú Határozata 

az Öttevény Iskolájáért Alapítvány beszámolójának elfogadásáról 
 

                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
                        
 
                                      
3. napirendi pont 
Tájékoztató az Öttevényi Általános Iskola 2009. évi munkájáról 
Előadó: Tolnay Gáborné igazgató 

 
Tolnay Gáborné iskolaigazgató elmondta, hogy az iskola az idei tanévben két pályázaton 
is részt vett a TÁMOP pályázaton közel 15 millió Ft-ot nyert, mely pályázat 
előfinanszírozású, így az önkormányzatnak is kellett már pénzt fordítani a feladatra. Ezen 
kívül pályáztak tanulói laptopokra is, mely pályázat eredményét megfellebbezték, az 
elbírálás alatt áll. 
 
Király Péter polgármester megköszönte az iskola munkáját a TÁMOP pályázatban, 
elmondta, hogy annak elszámolása, adminisztrálása bonyolult, nagy körültekintést igényel. 
Tájékoztatta a testületet arról is, hogy egy korábban már nyertes pályázatra, mely szintén 
informatikai jellegű új pályázatot adott be az önkormányzat, melynek közel 8 millió Ft a 
költségvetése. Amennyiben mindkét pályázat pozitív elbírálást kap, úgy az informatikai 
oktatás teljesen megfelel a modern a kor követelményeinek. 
 
Mivel több hozzászólás nem történt a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
46/2010. (V.05.) számú Határozata 

az Öttevényi Általános Iskola 2009. évi munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról 
 

                           A beszámoló a melléklet részét képezi.                           
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A polgármester megköszönte az iskolaigazgató beszámolóját, majd Tolnay Gáborné 
iskolaigazgató elhagyta az üléstermet. 
 
4. napirendi pont 
A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása ( házi segítségnyújtás 
szakfeladat változása miatt) 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a jelen előterjesztés az áprilisi döntés 
következménye, mely szerint a házi segítségnyújtást, úgy mint korábban önállóan látja el a 
település. Ennek első lépése az Alapító okirat módosítása, majd a szakmai program 
elfogadása. 
 
Mivel kérdés a napirendi ponthoz nem érkezett a polgármester szavazást rendelt el a 
napirendi pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
47/2010. (V.05) számú Határozata 

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról  
 

                Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 
       Alapító Okiratát az alábbiak szerint módosítja 2010. június 01. napjától: 

 
            Az alaptevékenységhez tartozó szakfeladat szám az alábbiakkal egészül ki: 

                    Szakfeladat száma:   889922-1 
                    Szakfeladat megnevezése: házi segítségnyújtás 
 
                     Záradék: Öttevény község önkormányzati képviselő-testülete  
                     a 47/2010.  (V.05.) számú határozatával 2010. június 01. napjától 
                    jóváhagyja és módosítja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratát.   
                    Egyidejűleg a 40/2009. (VI.17.) számú határozattal elfogadott és  
                    egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat hatályát  veszti. 
 
                    A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy az egységes szerkezetbe foglalást 
                    végezze el,  majd intézkedjen a Magyar Államkincstárnál a változások 
                    átvezettetéséről. 
 
                     Felelős. Németh Dóra 
                     Határidő: 2010. május 20. 

 
5. napirendi pont 
A házi segítségnyújtás szakmai programjának megtárgyalása, elfogadása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző kérte a képviselőket tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket. 
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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 
48/2010. (V.05) számú Határozata 

a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadásáról 
 

                           A képviselő-testület a jegyző által beterjesztett a házi 
                           segítségnyújtás szakmai programját változatlan formában elfogadja. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, kérje meg Győr Városától 
                           a működési engedélyt. 
 
                           Felelős: Németh Dóra 
                           Határidő: 2010. június 15. 

 
 

6. napirendi pont  
Tájékoztató az önkormányzat költségvetésének 1-3 havi alakulásáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy az áprilisi testületi döntést követően került sor 
a Zrínyi u. aszfaltozására, a József A. utca kátyúzására, valamint a járdaépítés is ekkor 
kezdődött. A munkák nagyjából befejeződtek, néhány kisebb utómunkálat szükséges még, 
ezt követően kerülhet sor a kifizetésre. Tájékoztatta a testületet, hogy az önerős 
járdafelújítás első szakasza lezárult a Fő u. Templomtól a Takarékszövetkezetig terjedő 
szakaszán. 
 
A képviselő-testület jelenlévő tagjai egyöntetűen megállapították, hogy az első negyedéves 
kiadások és bevételek a tervezettnek megfelelően alakulnak.   
 
7. napirendi pont  
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Németh Dóra jegyző 
 
A polgármester felolvasta a képviselőknek a Sportcsarnok bérlőjének Szalainé Puxbaum 
Gyöngyinek a kérelmeit. Az egyik arra irányul, hogy összehasonlította a 2008.október-
december, illetve a 2009. októbertől-decemberig időszakra szóló áramszámlát , és 
megállapította, hogy a jelentősen emelkedett, ami bizonyosan összefügg azzal, hogy ekkor 
történt a vizesblokk felújítása, és a vállalkozó által működtetett gépek többletenergiát vettek 
igénybe. Kéri a képviselőket, hogy a különbözetet fizessék meg részére.  
 
A képviselők egyhangúan úgy foglaltak állást, hogy a felújítás a Sportcsarnok értékét 
növelte, mely a bérlőnek vonzerőt jelent. A pontos különbözetet nem kívánják megtéríteni, 
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mert az egy év alatt volt áramemelés, újabb energiát használó berendezésekkel szerelte fel a 
sportcsarnokok a bérlő. A vállalkozó által működtetett gépek költségét pontosan 
kiszámítják és azt megfizetik a bérlőnek. Fehérvári Károly vállalta , hogy felméri az ott 
használt  gépek energiaköltségét. 
 
Szalainé Puxbaum Gyöngyi bérlő másik kérése azzal kapcsolatos, hogy a Kézilabda 
egyesület meg kívánja szüntetni a bérleti szerződését a tornacsarnokban és Kunszigeten 
tartja majd az edzéseit. Csak akkor tudnának az öttevényi csarnokban maradni, ha az 
önkormányzat megemelné a támogatásukat 50.000,-Ft összeggel. 
 
A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy 20.000,-Ft többlettámogatást ítél meg a 
Kézilabda egyesület számára. 
 
Ezt követően a testület beszélt a május 1-jei falunapról, melyet sikeresnek ítélt. Fehérvári 
Károly képviselő megköszönte a polgármester segítségét a lebonyolításban, illetve 
valamennyi résztvevőnek a megjelenést. Elmondta még, hogy a kapott pénzösszeggel 
elszámolt. 
 
A nyilvános ülés végén Király Péter polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet a 
Hősök napi megemlékezésről, melyre május 30-án vasárnap kerül sor, valamint a trianoni 
megemlékezésről, melyet az egyház és a Polgári és Nyugdíjas Egyesület szervez, időpontja 
június 04. Elmondta még, hogy gondoskodik az emlékmű elé zászlórúd vásárlásáról. 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 18.00 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
              
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
Raczenböck Kálmán                                                        Fehérvári Károly 
 képviselő  képviselő 
 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
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