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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 02. 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 
                                    Kövecses Timea képviselő 
                                    Szücs Károly képviselő 
 
Igazoltan távol:           Fehérvári Károly képviselő           
                            
Előre nem jelentette be távolmaradását: Sik Gyula képviselő 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dömötör Rozalinda intézményvezető az 1. napirendi 
ponthoz 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a 
meghívott vendéget.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tivadar és 
Bider Zsolt képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1. Tájékoztató a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2009. évi 
munkájáról  
Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető 

2. Tájékoztató az intézmények nyári karbantartási munkáiról 
Előadó: Király Péter polgármester 

3. Az M&H FOOD Kft. (Molnár Gábor vállalkozó) kérelmének megvitatása 
Előadó: Király Péter polgármester  

4. Előterjesztés a szociális igazgatás és szociális ellátások szabályairól szóló  
4/2010. (III.05.) számú rendelet módosításáról 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

5. Egyebek  
      Előadó: Király Péter polgármester 
      Németh Dóra jegyző 
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6. Egyedi ügyek ( zárt ülés) 
            Előadó: Németh Dóra jegyző 
         
1. napirendi pont 
Tájékoztató a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2009.évi munkájáról 
Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető 
 
Király Péter polgármester köszöntötte Dömötör Rozalinda intézményvezetőt,                    
majd megkérte, ismertesse beszámolóját.                      
 
Dömötör Rozalinda intézményvezető köszöntötte a megjelenteket majd ismertette a 
beszámolóját, ( mely a melléklet részét képezi) 
Elmondta továbbá, hogy a tavalyi nagyberuházáshoz képest az idén csak a 
mellékhelyiségek festésére, tisztító festésre kerül sor, illetve 2 udvari játék beszerzésére a 
bölcsődébe. 
 
Dömötör Ernő képviselő megkérdezte mennyire elégedettek az étellel a szülők, 
pedagógusok. 
 
Az intézményvezető válaszában elmondta, szülői elégedetlenség nincs, néha fordul elő, 
hogy nem megfelelő uzsonnát kapnak a bölcsődébe, és korábban gond volt a főzelékek 
rántási technikájával is. 
 
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 
51/2010. (VI.02) számú Határozata 

a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület Dömötör Rozalinda intézményvezető 
                           beszámolóját változatlan formában elfogadja.                       
 
                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
 
A polgármester megköszönte az intézményvezető beszámolóját, majd Dömötör Rozalinda 
távozott a testületi ülésről. 
 
2. napirendi pont 
Tájékoztató az intézmények nyári karbantartási munkálatairól 
Előadó: Király Péter polgármester 

 
Király Péter polgármester elmondta, hogy az óvoda munkáit már ismertette a vezető, az 
iskolában a legfelső szint festésére kerül sor, mely a költségvetésbe tervezve lett, a 
Hivatalban elkészültek az ablakok a festési munkálatok vannak még hátra, az orvosi rendelő 
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festése és járólapozása is elkészült, az intézményekbe más karbantartást nem kell nyáron 
végezni. 
 
A képviselő-testület a polgármester tájékoztatóját tudomásul vette, majd áttért a 3. 
napirendi pont tárgyalására. 
                    
                                      
3. napirendi pont 
Az M&H Food Kft. ( Molnár Gábor vállalkozó ) kérelmének megvitatása 
Előadó: Király Péter polgármester 

 
A polgármester megkérte a jegyzőt, hogy a két kérelemmel kapcsolatban mondja el 
véleményét.                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a képviselőknek kiküldött egyik kérelem a 
közbeszerzési terv miatt készült, de átnézve ezzel a megoldással sem sikerül az értékhatárt 8 
millió  Ft  alá  vinni,  így  felvállalva  egy  esetleges  ellenőrzés  ódiumát  úgy  érzi,  hogy  a  
közbeszerzési törvény jelentős változtatása miatt a jövő évre kell kitolni a döntést. 
Ezzel a képviselő-testület valamennyi tagja egyetértett. 
 
A másik kérelem egy több évre, igaz nem írta mennyire, szóló elköteleződést jelentene úgy, 
hogy nem tartalmazza a kérelem mikor kívánja a munkákat elkezdeni és annak mennyi a 
költségvetése. Ezek alapján pedig nem tud a testület felelősségteljes döntést hozni.  
 
Bider Zsolt képviselő javasolta olyan válaszlevelet írjunk, mely elviekben támogatja az 
átalakítást. 
 
A polgármester  összefoglalva  elmondta , hogy támogatja a testület az átalakítást , de ezen 
munkálatok mennyiségét, költségeit pontosítva adja meg a vállalkozó . Ezzel a testület 
egyetértett, a kérelemben foglaltakat általánosnak tartja, melyről nem tud dönteni. 
 
 
4. napirendi pont 
A szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 4/2010. (III. 03.) 
számú rendelet módosítása  
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző megkérdezte van e kérdés , vélemény a kiküldött anyaggal 
kapcsolatosan.  
 
Mivel kérdés a napirendi ponthoz nem érkezett a polgármester szavazást rendelt el a 
napirendi pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal alábbi rendeletét alkotta meg: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
9/2010. (VI.03.) számú Rendelete 

a szociális igazgatás és szociális ellátások szabályairól szóló 4/2010. (III.03.) számú 
rendelet módosításáról 
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                Az előterjesztés és a kihirdetett rendelet a melléklet részét képezi.     
 
                    A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon          
                    Gondoskodjék a rendelet kihirdetéséről.                             
                     
                     Felelős. Németh Dóra 
                     Határidő: 2010. június 17. 

 
 

5. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
Király Péter polgármester a két ülés óta eltelt feladatokról, illetve döntést igénylő 
ügyekről az alábbiak szerint tájékoztatta a képviselőket:  
 

1. Börzsei Antal  terület bérlés, vásárlás kérdése: a temető oldalán szeretne bejárást 
biztosítani a telkéhez tartós bérlet vagy vásárlás útján. Ott sírok nem találhatók, 
jelenleg nem használjuk semmire. Ugyanakkor döntés előtt meg kell vizsgálni 
törzsvagyonnak számít e, majd ezután lehet döntést hozni. Ezzel a képviselők 
egyetértettek és a következő ülésre halasztották-előkészítés után – a döntéshozatalt. 

2. 2010 évi szúnyoggyérítés: a bucsu előtti két napra rendelte meg, melynek 30 %-át a 
Magyar Turizmus Zrt. megtéríti 

3. Segítség nyújtása az árvíz sújtotta településeknek: A polgármester felolvasta a 
felhívást, majd a képviselők 100.000,-Ft értékben határozták meg az 
önkormányzati felajánlás mértékét. 

4. Kistérségi mozgókönyvtári támogatás: a könyvtárossal egyeztetve egy részéből író-
olvasótalálkozó kerül megrendezésre szeptemberben, a támogatás többi részéből 
pedig a könyvek nyilvántartásához szükséges kódleolvasót veszünk. 

5. Beszámolás az eddigi javítási, fejlesztési munkákról  
   Zrínyi utca aszfaltozása 
    József Attila utca kátyúzása 
   Ablakcserék a Polgármesteri Hivatalban ( CÉDE pályázat) 
   Járda javítás Takarék után 20 méter 
   Járda javítás  Fő utca –Szabadság u. között 
   Orvosi rendelő  járólapozása, festése, mindösszesen 16.800 eFt, 
melyből 2.400 eFt CÉDE támogatás fog az elszámolást követően a számlánkra 
megérkezni, így közel 14.500 eFt-ot költöttünk el, és a betervezett beruházások, 
felújítások elkészültek. 
6. Az esőzések okozta belvíz gondok 
   Akác –utca első telkeinél 

   Jókai utca vízelvezetés 
   József Attila utca-újra kellett kátyúzni 

7. Orvosi rendelő beázása , tető felújítás kérdése  (biztosító fizetett 180.000 Ft-ot): 
Ezzel kapcsolatban a polgármester elmondta, hogy vasárnapi napon körbejárta az 
intézményeket, hol okozott a nagy esőzés károkat, de a gyermekorvosi rendelőbe 
nem  tudott  bejutni,  mert  abban  bent  hagyták  a  kulcsot.  Dr.  Mentes  Szilvia  
helyiségébe okozott kárt az eső, megrepedt a fal, beázott az íróasztala. A rendelők 
feletti részen meg kellett oldani a kárelhárítást, mert a tető nyugati része teljesen 
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beázott, állt a víz a padláson, így műanyag fóliákkal sikerült az újabb károkat 
elhárítani. Mindenképp kezdeni kell valamit a tetőszerkezettel, amihez először egy 
statikai véleményre is szükség van. Több ácsot is megkeresett, különféle 
technológiákra kér árajánlatot és ezek ismeretében rendkívüli testületi ülésen 
kerülhet sor a döntésre. Ezzel a képviselők valamennyien egyetértettek és az 
előkészítő munkálatokkal a polgármestert bízták meg. A gyermekorvossal 
kapcsolatban pedig az a közös álláspont, hogy írjon alá egy teljes felelősségvállalási 
nyilatkozatot, amennyiben a tulajdonost nem engedi be e birtokába. 

8. Orvosi rendelőben  villamos hiba ( nulla vezető szakadása) keletkezett, szerencsére  
átvizsgálás után a hiba elhárításra került ( a villamos mérőóra alatti ÉDÁSZ-os 0 
vezető bekötése elégett). 

9. Hulladékudvar építésének állása, szeptemberi kezdés tervek szerint ( terület átadása) 
10. Gyermekjóléti Szolgálat kérelme nyári táborra: 5 család jelezte, hogy az 5.000,Ft-os 

tábori költséget nem tudja kifizetni. A képviselő-testület támogatta a kérést és 7 igen 
1 tartózkodás( Kövecses Timea képviselő) mellett meghozta alábbi határozatát: 

 
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 

52/2010. (VI.02) számú Határozata 
a gyermekjóléti szolgálat részére 25.000,-Ft-os támogatás nyújtásáról 

a gyermekek nyári táboroztatására 
 

                           A képviselő-testület Lehotczky József családgondozó részére 
                           25.000,-Ft támogatást nyújt az öttevényi gyermekek nyári táborozásához. 
                           A támogatást csak Öttevényen lakó gyermekek vehetik igénybe. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           Az érintettet értesítse, majd gondoskodjon a támogatás kifizetéséről. 
 
                           Felelős: Németh Dóra 
                           Határidő: 2010. június 15, illetőleg június 20. a kifizetés tekintetében 
 
 

11. Győri Többcélú KT Alapító Okirat módosítása: a polgármester elmondta néhány 
ponton ismét szükséges a társulási megállapodás módosítása, azokat ismertette, 
majd a képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:  

 
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 

53/2010. (VI.02) számú Határozata 
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megállapodásának 

módosításáról 
 

                           A képviselő-testület a GYTKT Társulási Tanácsa megállapodását az        
                           előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.        
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi. 
                                                                                       
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           A GYTKT Munkaszervezetét értesítse. 
 
                           Felelős: Németh Dóra 
                           Határidő: 2010. június 15. 
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18 órakor megérkezett az ülésterembe Fehérvári Károly képviselő, így a testület létszáma 9 
főre emelkedett. 
 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy augusztus elején szükséges lesz testületi ülést tartani , 
ahol a féléves beszámoló, az intézmények új pedagógiai programja lesz napirenden, 
továbbá a választási eljárásról szóló várhatóan jövő héten elfogadásra kerülő törvény 
értelmében a helyi választási bizottságot is ekkor kell megválasztani. Az önkormányzati 
választások várhatóan szeptember közepén lesznek, és az új, jóval rövidebb határidők miatt 
augusztus elején kell HVB-t választani és ajánlószelvényeket gyűjteni. Így, aki a következő 
testületben is részt kíván venni, ne ekkorra igazítsa szabadságát, 9 napja lesz az 
ajánlószelvények gyűjtésére. 
Dönteni szükséges még a Hivatal Alapító Okiratának ismételt módosításáról a Magyar 
Államkincstár hiánypótlási felhívásának megfelelően, így 5 %-ban kell meghatározni a 
kiegészítő, kisegítő tevékenységből származó bevételt az előterjesztésnek megfelelően. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a Hivatal Alapító Okirata 
módosítása tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
54/2010. (VI.02.) szám határozata 

A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

 
                            A képviselő-testület a Polgármesteri hivatal alapító okiratát 
                            2010. június 15. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
                              A 15. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
                       A Polgármesteri Hivatal kiegészítő, kisegítő  tevékenységet folytat.  
                       A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
                       A kisegítő tevékenység aránya nem haladhatja meg 
                       az alaptevékenységből származó bevétel 5 %-át. 
 
                        A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                        Az egységes alapító okirat, valamint a határozati kivonat megküldésével 
                        A Magyar Államkincstárt tájékoztassa. 
 
                         Felelős: Németh Dóra jegyző 
                         Határidő: 2010. június 15. 
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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 
 
 
 
 
        Nagy Tivadar                                                                   Bider Zsolt 
 képviselő  képviselő 
 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
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