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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. augusztus 25. 
napján 1700 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános üléséről. 
 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Sik Gyula képviselő 
                                    Brányi Albertné képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Kövecses Timea képviselő 
                                    Szücs Károly képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
                                    Nagy Tivadar képviselő 
 
 
Előre nem jelentette be távolmaradását   Dömötör Ernő képviselő 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
 
Tanácskozási joggal meghívottak az 1.2. napirendi pontokhoz: Tolnay Gáborné és Dömötör 
Rozalinda intézményvezetők. 
 
 
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 9 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Nagy Tivadar és 
Brányi Albertné képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 
 

1) Az Öttevényi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatánának  
Intézményi Minőségirányítási programjának, illetve Pedagógiai Programjának 
módosítása  
Előadó: Tolnay Gáborné igazgató 

2) A Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai Programjának 
módosítása 
Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető 

3) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 4/2010. 
(II.08.)számú rendelet módosításáról 
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Előadó: Király Péter polgármester  
             Bider Zsolt PB elnöke 

4) Beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 1-6 havi alakulásáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
              Bider Zsolt PB elnöke 
 

5) A Faluház statikai munkáira beérkezett árajánlatok megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 

6) Egyebek ( Bursa Hungarica 2010/2011. csatlakozási nyilatkozat elfogadása, lejárt 
határidejű határozatokról szóló beszámoló, tájékoztató az önkormányzati választás 
aktuális feladatairól) 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

7) Egyedi ügyek ( zárt ülés) 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

 
         
1. napirendi pont 
Az Öttevényi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzatának  
Intézményi Minőségirányítási programjának, illetve Pedagógiai Programjának 
módosítása  
Előadó: Tolnay Gáborné igazgató  
 
 
Tolnay Gáborné iskolaigazgató ismertette a képviselő-testülettel az  intézmény 
alapdokumentumai megváltoztatásának okait. Ezek között szerepel a TÁMOP pályázatból 
eredő változtatás, illetve a közoktatási törvény változása. Felolvasta a szakértői véleményt, 
melyből egyértelműen kitűnik, az elkészült új dokumentumok megfelelnek a törvényi 
előírásoknak. 
Azt is elmondta a vezető, hogy a 2010. szeptember 01-i törvénymódosítás még nem 
szerepel a Szervezeti és Működési Szabályzatban , ill. Pedagógiai Programban, így a tanév 
végéig újra felül kell vizsgálni azokat. 
A TÁMOP pályázat befejeztével elmondta, lehetséges, hogy referenciaintézményként 
szerepel az iskola, és az elkészült írásos dokumentációkat ezt követően más 
intézményeknek értékesíteni tudják.  
Tájékoztatta a testületet arról, hogy a TÁMOP pályázat ünnepélyes lezárására 2010. 
augusztus 30. napján 17 órakor kerül sor, egyben valamennyi jelenlévőt meghívott a 
programra. 
Egyebeket elmondani nem kívánt, kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, tegyék fel 
kérdésüket. 
 
Király Péter polgármester megköszönte a TÁMOP pályázatban való aktív részvételt, 
majd mivel egyéb észrevétel nem volt külön-külön szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyaiban. 
 
 
A képviselők-testület 9-9-9- igen egyhangú szavazataival meghozta alábbi határozatait: 
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
63/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

az Öttevényi Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata 
módosításának elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület az Általános Iskola SZMSZ-ét az írásos   
 
                           előterjesztésben foglaltak szerint – változatlan tartalommal-  
                           elfogadja.     
 
                           A Szervezeti és Működési Szabályzat a melléklet részét képezi.   
                   
                           A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt gondoskodjon  
                           Az SZMSZ megváltozott jogszabályokhoz történő igazításáról.          
                           
                          Felelős: Tolnay Gáborné intézményvezető 
                          Határidő: folyamatos 

 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
64/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

az Öttevényi Általános Iskola Pedagógiai Programja 
módosításának elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület az Általános Iskola Pedagógiai Programját 
                           az írásos  előterjesztésben foglaltak szerint – változatlan tartalommal-  
                           elfogadja.     
                     
                           A Pedagógiai Program a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt gondoskodjon a 
                           dokumentum megváltozott jogszabályokhoz történő igazításáról.          
                           
 
                          Felelős: Tolnay Gáborné intézményvezető 
                          Határidő: folyamatos 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
65/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

az Öttevényi Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási Programja 
módosításának elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület az Általános Iskola Intézményi Minőségirányítási 
                           programját az írásos  előterjesztésben foglaltak szerint  
                           – változatlan tartalommal-elfogadja.     
                     
                           Az Intézményi Minőségirányítási Program a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt gondoskodjon  
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                           dokumentum megváltozott jogszabályokhoz történő igazításáról.          
                           
 
                          Felelős: Tolnay Gáborné intézményvezető 
                          Határidő: folyamatos 
 
 
2. napirendi pont 
Az Öttevényi Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai 
Programjának módosítása 
Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető 
 
 
Dömötör Rozalinda intézményvezető elmondta, a Szervezeti és Működési Szabályzatot a 
bölcsőde indítása miatt már tavaly augusztusban módosítani kellett, most a Pedagógiai 
program módosítása szükséges, hiszen megváltozott a jogszabályi környezet, mely más 
szempontokat tart fontosnak a nevelő munkában. A program és a róla elkészült vélemény 
megküldésre került valamennyi képviselőnek, így azt nem ismertette. 
 
Elhangzott még, hogy szeptember 03-án ellenőrzi Győr Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala a bölcsőde működési engedélyében foglaltak megvalósulását. 
 
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 
66/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

az Öttevényi Mackó-Kuckó napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai 
Programja módosításának elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület az Óvoda és Bölcsőde Pedagógiai                  
                           Programját az írásos  előterjesztésben foglaltak szerint  
                           – változatlan tartalommal-elfogadja.     
                     
                           A Pedagógiai Program a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt gondoskodjon  
                           dokumentum megváltozott jogszabályokhoz történő igazításáról.          
                           
 
                          Felelős: Dömötör Rozalinda intézményvezető 
                          Határidő: folyamatos 
 
 
 
A határozathozatalt követően Király Péter polgármester megköszönte az 
intézményvezetők részvételét, majd a testület áttért a 3. napirendi pont tárgyalására. 
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3.-4. napirendi pont 
Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.08.) számú 
rendelet módosításáról, illetve beszámoló az Önkormányzat költségvetésének 1-6 havi 
alakulásáról 
Előadó: Király Péter polgármester  

  Bider Zsolt PB elnöke 
 
 
Bider Zsolt PB elnök elmondta, hogy a pénzügyi bizottság ülése határozatképtelenség 
miatt elmaradt, így nem áll módjában az előterjesztéshez csatolni annak véleményét. 
Ugyanakkor ez nem akadálya a testület döntésének meghozatalában. 
 
Király Péter polgármester kérte a képviselőket tegyék fel kérdésüket, mondják el 
véleményüket. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, látszik a kiadások bevételek alakulásán, hogy a 
tervezettnek megfelelően alakulnak, viszont az intézmények kiadási sorainál eltérések 
vannak a teljesülés százalékai tekintetében. Mivel ezek az intézmények személyi, ill. dologi 
előirányzatait nem érintik, a ¾-ed évkor átcsoportosításra kerül majd sor a kiadási bevételi 
előirányzatokon belül.  
 
Sik Gyula alpolgármester a kintlévőségekről érdeklődött, mennyi az, aminek végrehajtása 
nem vezet majd eredményre. 
 
Németh Dóra jegyző válaszában elmondta, a napokban inkasszóztak 6 millió Ft 
nagyságban tartozásokat cégektől, melynek a fele sikerrel járt, és folyamatban van a 
munkahelyektől történő letiltás is. Minden évben keletkezik elévülés miatti törlés, illetve 
kb. 2-3 millió Ft az, amit nem tudunk behajtani, mert csődbe megy a vállalkozás. A 
kintlévőségünk nem növekedik, a tervezett bevételek várhatóan teljesülnek. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pontok 
tárgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét, majd 
meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
10/2010. (VIII.31.) számú Rendelete 

az Önkormányzat és szervei 2010 .évi költségvetéséről szóló 4/2010. (II.08.) számú 
rendelet módosításáról 

 
                           A képviselő-testület az Önkormányzat és szervei költségvetéséről      
                           Szóló rendeletet az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja. 
                            
                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét 
                           Képezi. 
                     
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
                           kihirdetéséről.                                                       
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                          Felelős: Németh Dóra jegyző                   
                          Határidő: 2010. szeptember 10. 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
67/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

az Önkormányzat költségvetésének 1-6 havi alakulásáról szóló beszámoló 
elfogadásáról                          

 
                           A képviselő-testület az Önkormányzat költségvetésének              
                           1-6 havi alakulásáról szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint 
                           – változatlan tartalommal-elfogadja.     
                     
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi. 
 
5. napirendi pont 
A Faluház statikai munkáira beérkező árajánlatok megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester ismertette a 3 ajánlatot, melyet a képviselők is kézhez kaptak. 
Felidézte, hogy az elmúlt ülésen született megállapodás arról, hogy Szalai Kálmán helyi 
vállalkozótól is kérjünk árajánlatot. Ez megtörtént, így ennek ismeretében lehet dönteni. 
Elmondta még, hogy a műszaki tartalmak hasonlóak, igaz Szalai Kálmán a feltáráshoz, 
ásáshoz önkormányzati segítséget kér. 
 
Fehérvári Károly képviselő az ÉMI árajánlatát tartotta elfogadhatónak és korrektnek. 
Majd Szűcs Károly képviselő indított el vitát arról, melyiknek mi is a szakmai tartalma, és 
egyáltalán van e szükség statikai számításokra. Így végül hosszas vita bontakozott ki erről, 
majd azt támogatta a testület csak arra kérjünk árajánlatot, mi a beázás oka, és hogyan lehet 
megszűntetni. A vita zárásaként a polgármester szavazást rendelt el annak érdekében , hogy 
milyen ajánlatot kérjen az érintett  ajánlattevőktől. 
 
A képviselő-testület 6 nem 3 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
68/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

a Faluház tetőszerkezetének ill. az esővíz okozta károk felmérésére  
beérkező árajánlatok elutasításáról, továbbá az esővíz okozta károk statikai 

árajánlatok megrendeléséről                         
 

                           A képviselő-testület elutasítja a tetőszerkezetre és az esőkárokra 
                           Vonatkozó statikai árajánlatokat, és azt kizárólag a Faluház                 
                           Esőkárok okozta hibáinak felderítésére rendeli meg. 
                     
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert az új tartalmú 
                           Árajánlatok bekérésére. 
 
                           Felelős: Király Péter polgámester 
                           Határidő: 2010. szeptember 20. 
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6. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
A polgármester az alábbi döntést igénylő ügyekről tájékoztatta a testületet: 
 
A Szigetköz Quelle Kft. a 738/88 hrsz-ú telket megvásárolta, míg a többi telket csak úgy  
tudjuk értékesíteni, ha az önkormányzat művelődési ágból kivonja és belterületbe vonja. 
Az elővásárlási szerződést megkötöttük . A vevő vállalja a művelődési ágból való kivonás  
költségeit. A rendezési terv módosítását kell önkormányzatunknak biztosítani a már  
meglévő többi változtatások átvezetésével együtt. Tehát határozatot szükséges hozni  
a belterületbe vonás és a művelési ágból történő kivonás ügyében, úgy, hogy a vevő  
vállalja, mint ahogy az előszerződésben megtette ennek költségeit. 
 
A képviselő-testület egyetértett a polgármester által elmondottakkal, majd 9 igen egyhangú  
szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
69/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

 
a 0130/22, 0130/23, 0130/24 , 0130/25, 0130/26, 0130/27, 0130/28, 0130/29 hrsz-ú szántó 

művelési ágú területek belterületbe 
 vonásáról és művelésből történő kivonásáról. 

 
                           A képviselő-testület a fenti hrsz-ú ingatlanjait belterületbe kívánja vonni és 
                           egyben ugyanezen hrsz-ok művelésből történő kivonását is elrendeli. 
                           A belterületbe vonás, illetőleg művelésből történő kivonás költségei 
                           Öttevény község Önkormányzatát terhelik, úgy, hogy a belterületbe  
                           vonást követően a fenti ingatlanok értékesítése során a vevő 
                            ( SZIGETKÖZ QUELLE Kft) kötelezettséget vállal  
                            a belterületbe vonás és a művelési ágból történő kivonás költségének  

utólagos kiegyenlítésére. Öttevény Község Önkormányzata vállalja ,hogy 
az  érintett terület rendezési tervének módosítását  saját költségén elindítja. 

                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozatban  
                          foglaltak végrehajtására. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester 
                          Határidő: 2010 szeptember 15.  
 

A határozathozatalt követően a polgármester tájékoztatta a képviselő-testületet 
Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése tárgyában induló KEOP 1.2.0/B 
pályázatról. Ennek összeruházási költség bruttó 350 millió Ft ennek 15%-át kell a 
településeknek biztosítani, mely 52,5 millió Ft. A Pannon- Víz Ért. Köztelezettséget 
vállal az önrész 50 %-ra, így a településeknek ( 9 település) 26,2 millió Ft-ot kell 
biztosítani. Öttevény Község esetében ez a vízfogyasztás nagyságának százalékos 
arányában ( 16,26%) 4,2 millió Ft-ot jelent , melyet 2  költségvetési éven át kell 
biztosítani. Erről kell most határozat formájában szándéknyilatkozatot tenni, illetve 
megvalósulás esetén a következő 2 év költségvetésébe beépíteni a költségeit.  

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



 8

 
A képviselő-testület egyetértett az elmondottakkal és 8 igen 1 tartózkodás mellett 
egyhangú meghozta alábbi határozatát: 
 

 
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 

70/2010. (VIII.25.) számú Határozata 
a Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése tárgyában  

induló KEOP 1.2.0/B. pályázat támogatásáról. 
 

                           Öttevény község Önkormányzata szándékát fejezi ki a fenti 
                           Tárgyú és célú pályázat indítása esetén az azon való részvételről , 
                           Amennyiben a PANNON-VÍZ Zrt. Kötelezettséget vállal az  
                           Önkormányzatokat érintő,  a beruházás összeköltségének 15 %-át  
                           Jelentő összeg 50 %-ának megfinanszírozására. 
 
                           Ez esetben Öttevény Község Önkormányzata a vízfogyasztás 
                           Mértékének arányában kiszámított rész 50 %-át rendelkezésre 
                           Bocsátja és azt a 2011, és 2012. évi költségvetésébe beépíti. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
                           Foglaltakról az érintetteket értesítse, ill. a pályázat megvalósulása 
                           Esetén arról a képviselő-testületet folyamatosan tájékoztassa. 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2010. szeptember 10., ill. folyamatos 
 
 
A döntést követően szó esett a BURSA HUNGARICA 2010/2011. évi 
ösztöndíjprogramhoz való csatlakozásról, melyet a testület támogatott , és 9 igen egyhangú 
szavazattal alábbi határozatát hozta meg: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
71/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

a BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz 2011.évben történő csatlakozásáról 
 
 
                           A képviselő-testület a 2011. évben is csatlakozik a BURSA HUNGARICA 
                           Ösztöndíjprogramhoz, az erre a későbbiekben megállapított keretet 
                           A 2011. évi költségvetés tervezésekor a rendeletbe beépíti. 
 
                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási 
                           nyilatkozat aláírására. 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2010. szeptember 10. 
 
 
Ezt követően Király Péter polgármester elmondta, Gunyhó Balázs helyi lakos egy 7 
személyes kisbusz vásárlásával szeretné támogatni az Önkéntes Tűzoltó Egyesületet, illetve 
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egyéb technikai eszközökkel. A buszt idősek utaztatásához, gyermekek utaztatásához is 
igénybe lehet majd venni. Az adomány feltétele, hogy legyen riasztóval ellátva a 
tűzoltószertár. Ennek költsége kb. 155.000,-Ft. Technikailag a klubszobától leválasztva is 
működik és csak 2 személynek lesz hozzáférése. Mivel itt nincs vezetékes telefon, 
mobiltelefonos összeköttetéssel lesz megoldva a riasztás. 
 
A képviselő-testület ezzel egyetértett és 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
72/2010. (VIII.25.) számú Határozata 

a Tűzoltószertár riasztóval történő ellátásáról                            
 
                           A képviselő-testület támogatja a Tűzoltószertár riasztóval való 
                           Felszerelését és ennek kb.  155.000,-Ft –os kiadását a 2010. évben     
                           Jóváhagyott fejlesztési pénzösszegből biztosítja.         . 
 
                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a riasztóberendezés 
                           Megrendelésére.         
 
                           A képviselő-testület egyben megköszöni Gunyhó Balázsnak 
                           A felajánlást. 
 
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2010. szeptember 10. 
 
A döntést követően Németh Dóra jegyző tájékoztatta a testületet néhány az önkormányzati 
választással összefüggő határidőről. A jelöltajánlás határideje: 2010. 09.03. 16 óra, a 
delegált tagok bejelentése 2010.09.17. 16 óra és jogszabályváltozás miatt a személyi 
adatokat is közölni kell. Közölte, hogy az adatvédelmi biztoshoz is be kell jeletkezni levél 
és e-mail formájában a jelölteknek, mert az ajánlószelvények gyűjtése során személyes 
adokat kezeltek. Elmondta, hogy a delegált tagokra más összeférhetetlenségi szabályok 
vonatkoznak. 
 
A nyilvános ülés végén a jelenlévők megegyztek abban, hogy a 4 évet lezáró utolsó testületi 
ülésre 2010. 09.17. napján 17 órakor a CHATEAU Földváry Kastélyban kerítenek sort, ahol 
még a két ülés között felmerülő döntést igénylő ügyekben határozni tudnak. 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 18.15 órakor 
bezárta.  
 

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