
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. szeptember 17. 
napján 1700 órakor az öttevényi CHATEAU Földváry Kastélyszállóban 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 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 tagú képviselő-testület 
9 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Sik Gyula  és Fehérvári Károly            
képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1) A rendezési terv módosítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása                                            
Előadó: Király Péter polgármester  
              

2) A gyalogátkelőhelyek ( József A. u., Óvoda) tervezésére beérkezett árajánlat 
megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 
              

3) A házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

4) Egyebek (lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló, tájékoztató az 
önkormányzati választás aktuális feladatairól) 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

5) Egyedi ügyek ( zárt ülés) 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
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1. napirendi pont 
A rendezési terv módosítására vonatkozó árajánlat megtárgyalása                                            
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester szóban is ismertette a képviselő-testülettel az írásban 
megküldött árajánlatot, mely alapján a rendezési terv módosítására 600.000,-Ft +ÁFA 
összegben kerülne sor. Elmondta, hogy a folyamat több hónapot vesz igénybe és a 2 évvel 
ezelőtti terv óta bekövetkezett változásokat, egyéb lakossági igényeket is figyelembe vesz. 
 
Kérte a képviselőket tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket. 
 
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában. 
 
A képviselők-testület 6 igen 3 tartózkodás mellett ( Kövecses Timea, Bider Zsolt, Szücs 
Károly ) meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
75/2010. (IX.17.) számú Határozata 

a rendezési terv módosítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról 
 

                           A képviselő-testület elfogadja a TÉR-HÁLÓ Építész          
                           Tervező Kft. rendezési terv módosítására vonatkozó 
                           600.000,-Ft + ÁFA, összesen 750.000,-Ft-os árajánlatát. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a polgármester a munka megrendelésére, 
                           A 2010. évi költségvetés tartalékának terhére. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester        
                          Határidő: 2010. szeptemnber 30. 

 
 
2. napirendi pont 
A gyalogátkelőhelyek ( József A. u., Óvoda) tervezésére beérkezett árajánlat 
megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 

              
A polgármester ismertette az árajánlatot, mely a két gyalogátkelőhely tervezésére 
vonatkozik, majd elmondta, a kiküldött anyaghoz képest annyi változás történt, megkeresett 
még egy vállalkozót, aki kisebb összegért vállalta a tervezést . Ismertette a testülettel a 
felettes hatóságok állásfoglalását, mely szerint, amennyiben megtervezteti az önkormányzat 
a gyalogátkelőhelyeket hozzá fognak járulni annak megvalósításához. 
 
Kérte a képviselőket mondják el véleményüket. 
 
A képviselő-testület tagjai úgy gondolták, ezt a következő testület döntse el, és  8 igen  és 1 
nem ( Király Péter)  szavazattal meghozták alábbi határozatukat. 
 
 

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



 3

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
76/2010. (IX.17) számú Határozata 

a József A. u, valamint az Óvoda elé tervezett gyalogátkelőhelyek megtervezésére 
vonatkozó árajánlat ügyében való döntés elhalasztásáról 

 
                           A képviselő-testület  a gyalogátkelőhelyek tervezésére vonatkozó      
                           Árajánlatokat áttanulmányozta, az abban való döntést az október 03. 
                           napján megválasztott képviselő-testületre bízza. 
  
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a következő testületet a  
                           Döntésről tájékoztassa.                            
                           
                          Felelős: Németh Dóra jegyző              
                          Határidő: 2010. október 30. 
 
 
3.napirendi pont 
A házi segítségnyújtás szakmai programjának módosítása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, a működési engedély megkérésekor a módszertani központ 
2 ponton megkifogásolta a korábban elfogadott szakmai programot. Annak kijavítása 
megtörtént , ezt kell most a testületnek jóváhagynia.     
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
árgyában. 
 
A képviselő-testület 9 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
77/2010. (IX. 17.) számú Határozata 

a házi segítségnyújtás szakmai programjának elfogadásáról                                                
 

                           A képviselő-testület a módosításokkal kiegészített programot     
                           A mellékletben foglaltak szerint elfogadja.                     
                                                
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a működési engedély 
                           Megkérésére. 
                           
                          Felelős: Németh Dóra jegyző                   
                          Határidő: 2010. szeptember 30 
 
 
4. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző  tájékoztatta a testületet néhány az önkormányzati választással 
összefüggő határidőről, feladatról, történésről.: a delegált tagok bejelentése 2010.09.17. 16 
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órakor lejárt, a FIDESZ-KDNP és a JOBBIK Magyarországért Mozgalom delegált tagokat 
az SZSZB-be. A HVB, SZSZB tagok, illetve HVI tagok oktatására 2010. 09.29. napján 
kerül sor a Faluházban. Elmondta még, a napokban kaptak a jegyzők egy terjedelmes 
anyagot a Közigazgatási Hivataltól, mely az összeférhetetlenségi szabályokat tartalmazza. 
Ennek egy pontja kimondja: a munkavállaló nem lehet önkormányzati képviselő annál az 
önkormányzatnál, amely őt alkalmazza. Ez az 1992. évi XXII. Törvény 193/U.§-ában 
szerepel. Ilyen alkalmazottak Öttevényen a gondnokok, hisz munkaszerződéssel dolgoznak 
az önkormányzatnál. A  jogszabály értelmében az összeférhetetlenséget az alakuló ülésen 
kell tárgyalni, és amennyiben a megválasztott képviselők között van olyan , aki bármely 
tisztsége miatt összeférhetetlen, úgy 30 napon belül kell nyilatkoznia, hogyan szünteti meg 
az összeférhetetlenséget. Amikor ezt közöltem a két jelölttel azt választották, még most 
visszalépnek. A visszalépéssel járó feladatokat még a lemondás napján a hivatal elvégezte, 
szerencsére a szavazólapon sem fognak szerepelni, mert még nem kerültek nyomdába a 
szavazólapok. Kovács Gyula jelölt, gondnok az eset kapcsán 2 alkalommal is rágalmakat 
mondott, melyeket itt nem ismertetnék. Az általam készített hirdetményt nem kívánta 
megjelentetni a KÁBEL- TV-n mondván nem ért vele egyet. Természetesen megjelent. 
Az üggyel kapcsolatosan elmondom, én jogszerűen jártam el, az, hogy a törvény eme része 
2002. 07. 01. napja óta hatályos tény. Az én felelősségem 2008. október 01. napja óta tart. 
Véleményem szerint így korrektebb volt eljárni, mint megválasztásuk esetén az alakuló 
ülésen szembesíteni őket ezekkel a jogszabályokkal. 
 
A képviselő-testület valamennyi tagja aggályát fejezte ki a tekintetben, mi fog vajon a 
vasárnapi kábel-tv adásba szerepelni, elhangzott, szabályozni kell, ki mit, milyen 
feltételekkel jelentethet meg a helyi médiában, és a meg nem tartásnak milyen munkajogi 
következményei lehetnek. 
 
A polgármester az eset kapcsán elmondta, nem igazságosak a jogszabályok, mivel ezek 
esélyegyenlőséget sértenek, hiszen sem a munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott, 
sem a hivatali köztisztviselő nem lehet képviselő, akkor a közalkalmazott miért lehet, 
hiszen ő is attól az önkormányzattól kapja a fizetését. Megígérte, vasárnap figyelni fogja a 
tv-ben megjelenő sajtóanyagokat, ha hibát észlel jelezni fogja. 
 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 17.20 órakor 
bezárta.  
 

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