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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 15. napján 
17 órakor az öttevényi faluház termében megtartott nyilvános alakuló üléséről 
 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Sik Gyula képviselő 
                                    Ifj. Rácz József képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Ifj. Börzsei László képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
                                    Tuba Kálmán képviselő 
 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 

 
Fehérvári Károly korelnök: Tisztelettel köszöntötte a megválasztott polgármestert és az új 
összetételű képviselő-testületet. Köszöntötte Csonka Dénesnét HELYI Választási Bizottság 
Elnökét-helyettesét , a helyi választási bizottság, szavazatszámláló bizottságok tagjait, az 
önkormányzati dolgozókat, vezetőket, a település megjelent lakóit. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület alakuló ülése határozatképes, majd az ülést 
megnyitotta. 
 
A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte Sik Gyula és Raczenböck 
Kálmán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:   
 

1.) Az önkormányzati képviselők és polgármester választás jogerős eredményének 
ismertetése 
Előadó: Fehérvári Károly képviselő-korelnök- Csonka Dénesné HVB elnök-helyettes 
 

2.) A polgármester és az önkormányzati képviselők eskütétele, megbízólevelek átvétele 
           Előadó: Fehérvári Károly képviselő-korelnök-Csonka Dénesné HVB elnök-helyettes 
 

3.)  A polgármester programjának ismertetése 
            Előadó: Király Péter polgármester 
 

4.) Előterjesztés Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (XII.28.) számú Rendelet módosításáról 

           Előadó: Király Péter polgármester 
                        Németh Dóra jegyző 
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5.) Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele ( a megválasztás titkos szavazással 
történik) 

            Előadó: Király Péter polgármester 
                         Németh Dóra jegyző 
 

6.) A polgármester és az alpolgármester tiszteletdíjának, költségtérítésének megállapítása 
     Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
7.) Az új SZMSZ-nek megfelelő bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: Király Péter polgármester 
 
8.) Felhatalmazás adása a Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására 

Előadó: Király Péter polgármester 
 

9.) A képviselő-testület 2010. október-decemberi munkatervének megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester  
             Németh Dóra jegyző 

 
10.) Egyéb, aktuális ügyek  

Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

  
A napirendi pontok ismertetése után a korelnök felkérte a Helyi Választási Bizottság Elnök-
helyettesét az 1. napirendi pont megtartására. 
 
 

1. napirendi pont 
Az önkormányzati képviselő és polgármester választás jogerős eredményének 
ismertetése 
Előadó: Csonka Dénesné 
 
Csonka Dénesné HVB elnök-helyettes köszöntötte a jelenlévőket, majd ismertette a 
2010. október 03-i helyhatósági választások eredményét: 
 
Öttevény községben 2364 szavazójoggal rendelkező választópolgár közül 1113 fő jelent 
meg a szavazóurnáknál, ez 47 %-os részvételi arányt jelent. 
 
A polgármester jelölteknél az alábbi eredmény született: 
 
Bider Zsolt FIDESZ-KDNP : 328 szavazat 
Király Péter független jelölt: 776 szavazat 
Polgármesterré Király Péter Urat választották az öttevényi választópolgárok. 
Gratulálunk és sok sikert, kitartást, egészséget kívánunk az elkövetkezendő feladatokhoz. 
 
A képviselő-jelölteknél az alábbi eredmény született: 
 
Ifj. Börzsei László független : 624 db 
Brányi Albert Gézáné független : 302 db 
Fehérvári Károly független: 501 db 
Horváth Tamás: JOBBIK 291 db 
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Kövecses Timea FIDESZ-KDNP: 319 db 
Ifj. Raczenböck Kálmán –független: 437 db 
Ifj. Rácz József független: 630 db 
Sik Gyula független: 520 db 
Szőke Csaba –JOBBIk: 227 db 
Szücs Károly – független: 381 db 
Tuba Kálmán JOBBIK: 396 db 
Varga András József FIDESZ-KDNP: 322 db 
 
A választás eredményes volt. 
 
A megválasztható képviselők száma: 6 fő  
 
A képviselő-testület összetétele:  
 
Ifj. Börzsei László független 
Fehérvári Károly független 
Ifj. Raczenböck Kálmán független 
Ifj. Rácz József független 
Sik Gyula független 
Tuba Kálmán JOBBIK 
 
A fenti eredmény jogerős! 
 
Csonka Dénesné HVB elnök-helyettes   az ismertető után a képviselőknek is sok sikert 
kívánt munkájukhoz, majd a megbízólevelek ünnepélyes keretek között átadásra kerültek. 
 
 
2. napirendi pont  
A polgármester és a képviselő-testület eskütétele 
Előadó: Fehérvári Károly korelnök 

 
Fehérvári Károly korelnök  tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 19.§. 1.) bekezdésében 
foglaltak szerint az alakuló ülésen a polgármester a képviselő – testület előtt esküt tesz, ezért 
felkérte Király Péter Urat, megválasztott polgármestert, hogy az eskü letételére a HVB elnök-
helyettes előmondásával az esküt tegye le. 

 

„Én, ……………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; polgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Öttevény fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 „ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN” 
 
 
Fehérvári Károly korelnök tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az Ötv. 19.§. 1.) bekezdésében 
foglaltak szerint a települési képviselőnek az alakuló ülésen esküt kell tennie. Felkéri a 
megválasztott képviselőket, hogy az Ötv. 32.§. szerinti szövegű esküt a HVB elnök-helyettes 
előmondásával tegyék le.  
 

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



„Én, ………………..  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; képviselői tisztségemből eredő feladataimat Öttevény fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 „ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN” 
 
 
Németh Dóra jegyző tájékoztatta az esküt tevőket, hogy a szóban tett esküjüket alá is kell 
írniuk, melyet a jegyzőkönyvhöz tesz majd mellékletként. 
 
 

3. napirendi pont 
A Polgármester programjának ismertetése 
Előadó: Király Péter polgármester 

 
Fehérvári Károly korelnök miután a képviselők és a polgármester a törvényben előírt esküt 
letették felkéri Király Péter polgármester Urat, hogy polgármesteri programját ismertesse. 
Egyben az ülés vezetését is átadta a megválasztott polgármesternek. 
 
Király Péter polgármester ismerteti programját (A jegyzőkönyv ….. számú melléklete) 
 

4. napirendi pont 
Előterjesztés Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének a Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (XII.28.) számú Rendelet módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
 
Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött anyagot a jelenlévő lakosok és a televízió nézők 
tájékoztatása céljából teljes körűen bemutatta. ( Az írásos előterjesztés a melléklet részét 
képezi) . Az SZMSZ 3 ponton történő módosításában a lényeg: 1. § az ülések 
nyilvánosságának kérédse, 2.§ a külsős alpolgármesteri poszt létrehozása, 3.§  bizottságok 
számának, és létszámának csökkentése. Kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdésüket, 
mondják el véleményüket. 
 
 
Fehérvári Károly képviselő javasolta, hogy minden kérdést külön tárgyaljon a testület. A 
maga részéről a testületi ülésekről készült videofelvételt nem javasolja, a másik két 
módosítással egyetért. 
 
Király Péter polgármester személy szerint ragaszkodik a testületi ülésekről készült 
videofelvételről, hiszen a lakosság széles körű tájékoztatását ez szolgálja. Esetleg a döntéseket 
tartalmazó rövidített összefogleló anyag leadása is szóba jöhetne. 
 
Sik Gyula képviselő azon a véleményen volt, inkább jöjjön el a lakosság az ülésre, hiszen az 
nyilvános, és akkor közvetlenebbül kérdezhetnek a képviselőktől. A megvágott adást 
egyáltalán nem javasolja és tulajdonképpen a videofelvételt sem. 
 
Ifj. Börzsei László képviselő szilárd meggyőződése, hogy a lakosságot tájékoztatni kell 
mégpedig élő adás megvalósításával. 
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Tuba Kálmán képviselő mindenképpen javasolta a videofelvételt vagy az élő adást, hiszen 
többen dolgoznak 3 műszakban és nem tudnak megjelenni az ülésen vagy idős , beteg 
emberek, akik így tudnak értesülni a testületi döntésekről. 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy az élő adásokat is rögzíteni kell, hisz az ORTT 
felé el kell számolni minden leadott anyaggal, javasolta, hogy az ülések a Faluházban 
legyenek, ott elfér 60 fő, míg a Hivatal tanácstermében max. 10. 
 
Raczenböck Kálmán képviselő  elmondta, hogy Ő a összefoglalók leadását javasolja, és    
megkérdezte jól tudja e , hogy az élő adás feltételei jelenleg nem adottak? 
 
Király Péter polgármester igen 
 
Németh Dóra jegyző javasolta, hogy az előterjesztés ezen részét „vegye” ki a testület , és a 
decemberi SZMDSZ módosításkor térjen vissza a kérdésre. Addig a jelenlegi szabályok 
érvényesek, és akkorra tisztázni lehet, milyen technikai , személyi, tárgyi feltételek mellett 
végezhető élő adás. 
 
Király Péter polgármester egyetértett ezzel, és a megoldás megtalálásáig azt javasolta, hogy 
a Faluházban legyenek az ülések. Megkérte a képviselőket, aki egyetért azzal, hogy az 
SZMSZ módosítását a - nyilvános testületi ülések videofelvételének tárgyában - elhalasztják 
az kézfeltartással szavazzon. A képviselő-testület 6 igen és 1 nem ( Király Péter) szavazattal 
meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
79/2010. (X.15.) számú Határozata  

a 21/2006. (XII.28.) számú SZMSZ módosításáról szóló rendelet 2. §-ában foglaltak 
tárgyalásának elhalasztásáról 

 
 

                           A képviselő-testület nem dönt arról, készüljön e videófelvétel  
                           A testületi ülésekről, hanem az SZMSZ felülvizsgálatáig elhalasztja 
                           A döntést. A rendelkezésre álló időben részletesen megvizsgálja 
                           Az élő adás megteremtésének jogi, személyi, tárgyi, technikai 
                           Feltételeit. A képviselő-testület elhatározza, hogy a végső döntés 
                           Meghozataláig az üléseit- a széleskörű nyilvánosság megteremtése 
                           Céljából – a Faluházban tartja. 
 
                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: az SZMSZ felülvizsgálatára adott megbízás határideje 
 
 
A külsős alpolgármesteri poszt létrehozásával 6 képviselő egyetértett ( Tuba Kálmán 
képviselő ezt a módosítást nem támogatta ), a bizottságok számának és létszámának 
csökkentésével mind a 7 képviselő egyetértett, így a testület megalkotta alábbi rendeletét. 
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Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testületének 
11/2010. (X.15.) számú rendelete 

Öttevény község Önkormányzata 21/2006.(XII.28.) számú  
A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló rendelet módosításáról. 

 
 

                           A képviselő-testület a 79/2010. (X.15.) számú Határozatban  
                           Foglaltakra figyelemmel az előterjesztésben foglalt tartalommal 
                           A rendelet módosítását elfogadta. 
 
                           Az előterjesztés és a kihírdetett rendelet a melléklet részét képezi. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyben szokásos 
                           Módon gondoskodjon a rendelet kihirdetéséről. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: azonnal 
 
 
Amíg a jegyző gondoskodott a rendelet kihírdetéséről ( 17.25-17.35. között) a képviselő-
testület 10 percre felfüggesztette az ülést, majd áttért a következő napirendi pont tárgyalására. 
 
 

5. napirendi pont 
 Alpolgármesterek megválasztása, eskütétele megválasztás( titkos szavazással) 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a meghívóban közölt napirendek szerint a 
következőkben a képviselő-testület a polgármester javaslatára, titkos szavazással, minősített 
többséggel a polgármester helyettesítésére, munkája segítésére a jelen módosított  SZMSZ 
szerint alpolgármestert választ. A munkájának elősegítésére külsős alpolgármestert választ.  
A személyére szintén a polgármester tesz javaslatot, a megválasztás metódusa ugyanaz. 
Viszont az ő jogállása a következő: ő nem tagja a képviselő-testületnek, szavazati joga nincs, 
a polgármestert a képviselő-testület elnökeként nem helyettesítheti, de a képviselő-testületi 
ülésen tanácskozási joggal részt vehet. Jogállására, összeférhetetlenségére a választott 
alpolgármesterre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 
 
Fentiek összességükben azt jelentik, hogy az alpolgármesterek személyére Király Péter 
polgármester tesz javaslatot, a minősített többség azt jelenti, hogy a megválasztott képviselők 
több mint felének az egybehangzó akarata szükséges, tehát 4 igen szavazat. A titkos azt 
jelenti, mindenki kap egy lebélyegzett szavazólapot, felállítunk egy bizottságot, mely neve 
szavazatszámláló bizottság. Ez a bizottság lefolytatja a titkos szavazást, majd ismerteti annak 
eredményét. A titkos szavazásról külön jegyzőkönyv készül, mely jelen ülésről készült 
jegyzőkönyv mellékletét képezi. A szavazatszámláló bizottság tagjainak Fehérvári Károlyt, 
ifj. Börzsei Lászlót és Tuba Kálmánt javasolja, elnöknek Fehérvári Károlyt. 
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A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
80/2010. (X.15.) számú Határozata 
a SZSZB tagok megválasztásáról 

 
 

                           A képviselő-testület az Ötv.-ben előírt titkos szavazás lefolytatására 
                           SZSZB-t hoz létre. A bizottság elnöke Fehérvári Károly képviselő. 
                           Tagjai: ifj. Börzsei László képviselő, Tuba Kálmán képviselő 
 
                           A képviselő-testület felkéri a bizottságot, hogy a titkos szavazást 
                           Bonyolítsa le, majd annak eredményéről a képviselő-testületet  
                           Értesítse. 
 
                           Felelős: Fehérvári Károly elnök 
                           Határidő: azonnal 
 
A jegyző elmondta még, hogy dönteni kell a személyes érintettségről is, mely úgy szól, hogy 
az Ötv. Szerint a képviselőnek kell bejelenteni személyes érintettségét és erről a testületnek 
kell döntenie. Ez az alpolgármester-választásnál, illetve a polgármester és az alpolgármester 
tsizteletdíjának illetve illetményének meghatározásánál jelentkezhet az alakuló ülésen . A 
döntéshozatalból kizárható az érintett képviselő, ha úgy dönt a testület. Elmondta még, hogy a 
kizárt képviselőt a döntéshozatal szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni. 
 
A képviselő-testület úgy foglalt állást egyöntetűen, hogy nem zár ki senkit a döntéshozatalból. 
 
A bevezető után felkérte Király Péter polgármestert, hogy tegyen javaslatot az 
alpolgármesterek személyére.  
 
Király Péter polgármester az alpolgármesteri tisztség betöltésére Sik Gyula képviselőt , 
külsős alpolgármesterre Kövecses Timeát javasolja. Indoklásként elmondta, 12 éve dolgozik a 
Sik Gyulával 8 éve úgy, mint alpolgármesterrel, együtt tudnak dolgozni. Kövecses Timeával 
kapcsolatban elmondta, a civil szervezetekkel való kapcsolattartás, a nemzetközi és hazai 
kapcsolatok, a pályázatokon történő részvétel segítése, az intézményekkel való kapcsolattartás 
lesz a feladata. 
 
Király Péter polgármester ezt követően a napirendet titkos szavazásra felterjesztette. 
 
A Szavazatszámláló Bizottság gondoskodott a titkos szavazás feltételeinek megteremtéséről, a 
szavazást 17.40.-17.50 . között időben lebonyolította , a szavazásról készült jegyzőkönyvet 
elkészítette. 
 
A titkos szavazás megtartását követően Fehérvári Károly az SZSZB elnöke ismertette a 
szavazatszámláló bizottság jelentését, amely alapján Öttevény község önkormányzati 
képviselő-testülete Sik Gyula képviselőre 6 igen 1 nem, Kövecses Timeára 5 igen 2 nem a 
leadott érvényes szavazat, így a képviselő-testület meghozta alábbi határozatait:  
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
81/2010. (X.15.) számú Határozata 

Sik Gyula alpolgármesterré történő választásáról 
 

                           Öttevény község önkormányzatának képviselő – testülete       
                           Sik Gyula képviselőt választotta társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 

    
   A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
   alpolgármesterrel az esküt tetesse le. 

  
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: azonnal      
 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
82/2010. (X.15.) számú Határozata 

Kövecses Timea alpolgármesterré történő választásáról 
 

                           Öttevény község önkormányzatának képviselő – testülete       
                           Kövecses  választotta társadalmi megbízatású alpolgármesternek. 

    
   A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 
   alpolgármesterrel az esküt tetesse le. 

  
                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: azonnal      
 
 
Sik Gyula és Kövecses Timea megválasztott alpolgármesterek ezután Csonka Dénesné      
HVB elnök-helyettes előmondásával a következő esküt tették le a jelenlévők előtt: 
 

„Én, ………………..  esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; az 
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; alpolgármesteri tisztségemből eredő feladataimat Öttevény fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 „ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN” 
 
 

6. napirendi pont 
A polgármester, alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének  megállapítása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
 

Németh Dóra jegyző   tájékoztatta a jelenlévő képviselő-testületi tagokat, hogy a 
polgármester illetményének (tiszteletdíjának) megállapítása lesz a következő napirendi pont a 
mai ülésen, a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvényben meghatározottak szerint. Ezt 
a napirendi pontot képviselő-testület nyilvános ülésen tárgyalja. 
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Németh Dóra jegyző  ismertette a jelenlévőkkel a polgármester illetményének 
megállapítására vonatkozó jogszabályokat, mely szerint a 3.000 főnél kevesebb lakosú 
településen a Köztisztviselői illetményalap, mely jelenleg 38.650,-Ft       és a jogszabályban 
megállapított településkategóriára vonatkozó szorzószám ( 8,5-11 –328.525 Ft-425.150,-
Ft)összege adja meg a polgármester tiszteletdíját.  A polgármesteri tisztség ellátásáról szóló 
1994. 64. törvény Pttv. 4/A.§.(3) bekezdése alapján a polgármester illetményének a választást 
követően megállapított összege a megválasztását megelőző polgármesteri illetmény 
összegénél nem lehet kevesebb. A polgármester Úr illetménye az elmúlt ciklusban 400.000,-
Ft .  
 
Fehérvári Károly korelnök javasolta az elhangzottak alapján, hogy a polgármester Úr 
illetményét 400.000.- Ft/hó összegben állapítsa meg a képviselő – testület. Kéri, hogy aki az 
előterjesztett javaslattal egyetért, az azt kézfeltartással jelezze. 
 
A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
83/2010.(X.15.) számú Határozata 

Király Péter polgármester illetményének megállapításáról 
 
 

                           A képviselő-testület Király Péter polgármester illetményét 
                           400.000,-Ft-ban határozta meg. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, készítse el a kinevezési 
                           Okiratot a fentiek ismeretében, és azt a Magyar Államkincstárnak 
                           Küldje meg. A megbízás kezdő napja : 2010. október 03. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. október 25. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a Pttv. 18. §-a értelmében a polgármesternek a 
polgármesteri tisztsége ellátásával összefüggő, a képviselőnek a képviselő-testület 
képviseletében vagy megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, 
számlával igazolt, szükséges költségét meg kell téríteni. A polgármestert választása szerint 
költségátalány is megilletheti. A költségátalány mértéke - a képviselő-testület döntése alapján 
- a polgármester illetménye, illetve tiszteletdíja 20-30%-ának megfelelő összeg. A 
polgármester költségátalánya 2010. január 01. napjáig az illetménye 20%-a volt, ezt követően 
arról írásban lemondott. 
Ismertette Király Péter polgármester nyilatkozatát, mely alapján a költségtérítéséről 2010. 
október 03. napjától lemond. 
Így döntést hozni nem kell 
 
 
Németh Dóra jegyző ezt követően  tájékoztatta a jelenlévő képviselőket, hogy a törvény úgy 
rendelkezik, hogy a 2000 fő feletti települések esetében az alakuló ülésen a képviselő – 
testület az alpolgármester részére tiszteletdíjat állapít meg. A társadalmi megbízatású 
alpolgármesternek az 1994. évi LXIV. törvény 4. § (2) bekezdése alapján 2000 fős 
lakosságszám felett tiszteletdíjat kell megállapítani. Ennek elvileg a köztisztviselői 
illetményalap 4,5-6,5 ( 173.925,-Ft-251.225,-Ft) közötti szorzóval megállapított összegnek 
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kell lennie, de az alpolgármester saját kezű nyilatkozattal hozzájárulhat ahhoz, hogy 
egyáltalán ne, vagy a fentiekben maghatározottnál kevesebb összegben jelölje meg az 
alpolgármester tiszteletdíját a képviselő –testület. 
 
Király Péter polgármester javasolta, hogy az alpolgármester tiszteletdíja a korábbiakhoz 
képest változatlanul 30.000,- Ft. legyen. 
 
Király Péter polgármester mivel több kérdés, hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nem 
volt azt szavazásra felterjesztette. 
 
A képviselő-testület 6 igen, 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát:    
                             

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
84/2010. (X.15.) számú Határozata 

Sik Gyula és Kövecses Timea alpolgármesterek tiszteletdíjáról 
 
                           A képviselő-testület az alpolgármesterek tiszteletdíjat 30.000,-Ft-ban 
                           Határozza meg. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, készítse el a kinevezési 
                           Okiratot a fentiek ismeretében, és azt a Magyar Államkincstárnak 
                           Küldje meg. A megbízás kezdő napja: 2010. október 15. 
 
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. október 25. 
 
 
 
A határozathozatalt követően a jegyző tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a képviselői 
tiszteletdíj mértéke a 1994. 69. tv. 15. § (1) bekezdése értelmében 1000-2999 lakosságszámú 
településen 38650*1,3 maximum lehet, azaz 50.245,-Ft, mely 2010. évben 24.000,-Ft. 
Mivel a településnek 2010. évre elfogadott költségvetése van, nem javasolta a tiszteletdíj 
megemelését. 
Ezzel a testület egyetértett, majd a polgármester szavazást rendelt el a képviselői tiszteletdíj 
mértékének tárgyában. 
 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
85/2010. (X.15.) számú Határozata 

a képviselői tiszteltdíjak 2010. évi mértékének meghatározásáról 
 
                           A képviselő-testület az alpolgármesterek tiszteletdíjat 24.000,-Ft-ban 
                           Határozza meg. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, készítse el a kinevezési 
                           Okiratokat a fentiek ismeretében, és azt a Magyar Államkincstárnak 
                           Küldje meg. A megbízás kezdő napja: 2010. október 03. 
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                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. október 25. 
 
 
 
7. napirendi pont 
Az új SZMSZ szerint létrehozott bizottsági tagok megválasztása 
Előadó: Király Péter  
 
Király Péter polgármester a bizottsági helyek elosztására  2010. október 16-i kezdő nappal 
az alábbi javaslatot tette : 
A Pénzügyi Bizottság javasolt felállása: 
 
Elnök : ifj. Rácz József képviselő 
Tag: ifj. Raczenböck Kálmán képviselő 
 
Külsős tag: Börzseiné Virág Mária ( külsős tagnak is esküt kell tennie, ellenkező esetben nem 
láthatja el a feladatát.) 
 
Összesen : 3 tag ( Ötv. 24. § (1) bekezdése kimondja, hogy a bizottság elnökét és tagjai több 
mint a felét a települési képviselők közül kell kiválasztani. A polgármester, alpolgármester, 
képviselő-testület hivatalának dolgozója nem lehet bizottság elnöke vagy tagja) 
 
Ügyrendi Bizottság javasolt felállása: 
 
Elnök: Fehérvári Károly képviselő 
Tag: ifj. Börzsei László képviselő 
Tag: Tuba Kálmán képviselő 
 
Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdésüket. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában. 
 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
86/2010.(X.15.) számú határozata 

a Bizottság képviselő és külsős tagjainak megválasztásáról 
 

                           A képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg a bizottsági 
                           Szerkezetét: 
 
                           A Pénzügyi Bizottság felállása: 
 
                           Elnök : ifj. Rácz József képviselő 
                           Tag: ifj. Raczenböck Kálmán képviselő 
 
                           Külsős tag: Börzseiné Virág Mária  
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                            Az Ügyrendi Bizottság felállása 
 
                           Elnök: Fehérvári Károly képviselő 
                           Tag: ifj. Börzsei László képviselő 
                           Tag: Tuba Kálmán képviselő 
 
                           A biztottságok 2010. október 16. napjával kezdődően látják el  
                           Feladataikat. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           Börzseiné Virág Máriát kérje fel, egyben a következő testületi ülésen 
                           Gondoskodjon a külsős tag eskütételéről. 
              
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő. 2010. október 25, illetve 2010. október 27. 
 
 

8.napirendi pont 
Megbízás adása az SZMSZ módosítására 

      Előadó: Király Péter polgármester 
 

Király Péter polgármester elmondja, hogy az SZMSZ felülvizsgálatát az 1994. évi 63. 
törvény 62. § (5) bekezdése mondja ki  úgy, hogy az alakuló ülést  követő fél  éven belül kell  
azt felülvizsgálni. Indokolt, hogy a feladat megkezdésére már az alakuló ülésen megbizást 
adjon a testület. Mivel rendelet előkészítéséről van szó, az a jegyző feladata. Javasolta, hogy a 
jegyzőt bízza meg a testület az SZMSZ átdolgozásával úgy, hogy a decemberi ülés napirendi 
pontjai között szerepeljen. 

 
 

Mivel több kérdés nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában. 

 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavzattal meghozta alábbi határozatát: 
                         
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
87/2010. (X.15.) számú Határozata 

Németh Dóra jegyző megbízása az SZMSZ felülvizsgálatára 
 
                           A képviselő-testület megbízza a jegyzőt az SZMSZ felülvizsgálatára. 
 
                           Felelős:Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. december 08. 
                            

 
 
 
 
 
 

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



9. napirendi pont 
A képviselő-testület 2010. október-december havi munkatervének megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
 

Király Péter polgármester az írásban kiküldött napirendet részletesen ismertette a képviselő-
testülettel és a lakossággal. ( Az előterjesztés a melléklet részét képezi) 
 
 
Ifj. Börzsei László képviselő javasolta, legyen a napirendi pontok közé felvéve a 
belvízelvezetés problémájának megoldása. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, a novemberi ülésen a koncepció tárgyalásakor lehet ezt 
megbeszélni. 
 
Ifj. Börzsei László képviselő a választ elfogadta, majd megkérdezte, milyen feltételekkel 
lehet a PANNON-VÍZ-ből kilépni a településnek, és önállóan működtetni a szennyvíztelepet. 
 
Király Péter polgármester válaszában elmondta, hogy a Pannon-Víz Zrt. tulajdonában van  -
részvények formájában-  a vízellátás , míg a szennyvíz-hálózatot csak üzemelteti a 
szolgáltató.  Ha a vizet nem is de a szennyvizet lehetne más szolgáltatóval üzemeltetni, de 
erre az elmúlt évtizedekben nem találtunk jelentkezőt,és még az üzemeltetést az is nehezíti, 
hogy 9 település alkot egy egységet közös szennyvíztisztító teleppel. 
 
Németh Dóra jegyző a képviselő kérdésére a novemberi ülésre a jogszerű választ meg fogja 
adni. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában:  
 
 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:  
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
88/2010. (X.15.) számú Határozata 

a testület 2010.10 hó-2010.12 hó munkatervéről 
 

                           A képviselő-testület a munkatervét a 2010. év hátralévő 
                           Részére az előterjesztésben foglaltak szerint határozza meg. 
 
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi. 
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10.napirendi pont 
Egyéb aktuális feladatok 

      Előadó: Király Péter polgármester 
                   Németh Dóra jegyző 

 
Németh Dóra jegyző tájékoztatta a jelenlevőket, hogy az Ötv. 33/B. § illetve a 2000. évi 
XCIV. Tv. 10/A. § - a szerint a polgármesternek és az önkormányzati képviselőknek az 
alakuló üléstől számított 30 napon belül vagyonnyilatkozatot kell tennie. A 
vagyonnyilatkozatok kezelésére az SZMSZ az etikai bizottságot hatalmazza fel.  
A jegyző elmondta, hogy a héten e-mailban valamennyi képviselőnek megküldte a 
vagyonnyilatkozat-mintát. A beküldés határideje 2010. november 15.  
Elmondta, hogy ezt követően minden év január 1-jétől számított 30 napon belül a képviselő 
saját vagyonnyilatkozatához köteles a vele közös háztartásban élő házas vagy élettársának, 
valamint gyermekének vagyonnyilatkozatát benyújtani. 
A jegyző tájékoztatta a jelenlévőket az összeférhetetlenségi kérdésekről. Megállapította, hogy 
egy tisztség van , amely összeférhetetlen lehet a civil szervezetnek kiírt pályázatok elbírálása 
során a képviselői munkával. A 2007. évi 181. törvény a közpénzekből nyújtott támogatások 
átláthatóságáról szerint  6. § (1) Nem indulhat pályázóként, és nem részesülhet támogatásban 

a) aki a pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó,. 
Mivel a törvény az államháztartás alrendszereiből nyújtott támogatásokra is vonatkozik, és ide 
tartozik a helyi önkormányzatok által nyújtott pályázati támogatás is, a képviselő-testület 
tagjai nem lehetnek a civil szervezetek vezetői. 
Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy Fehérvári Károly képviselő írásban bejelentette lemond a 
KÉK CSILLAG Ifjúsági KLUB vezetéséről, így a jövő évi támogatásnál nem zárja ki a civil 
szervezetet a támogatásból. 

 
 

Németh Dóra jegyző ismertette a jelenlévőkkel, hogy az Öttevény Községért Közalapítvány 
hatályos Alapító Okirata szerint a képviselő-testület 2 tagot delegál a Közalapítvány 
Kuratóriumába. 
Az előző testület Kövecses Timeát és Raczenböck Kálmán delegálta. Kövecses Timea helyére 
minél hamarabb, lehetőleg már az alakuló ülésen a testületi tagok közül választani kell tagot, 
aki a Kuratórium munkáját segíti. Kérte a polgármestert és a testületi tagokat a soron 
következő ülésre konkrét javaslattal álljanak elő az illető személyére. 
 
Király Péter polgármester ismertette, hogy  a kunszigeti szennyvíztisztító –telep káros 
anyag kibocsátása a határértékek meghaladja és emiatt az elmúlt évektől bírságot kell fizetni 
az üzemeltető Pannon-Víz Zrt.-nek.  E szennyvíztisztító telepet 9 település használja , és 
elérkezett annak az ideje, hogy bővíteni és felújítani kell. A felújításra lehetőséget ad a KEOP 
1.2.0/B kódszámú EU-s pályázat melynek gesztora Kunsziget település lenne. A többi érintett 
településeknek semminemű kötelezettsége sem lesz , de mivel közös a telep ezért a pályázat 
beadásához az alábbi  4 határozatot kell meghozni. Király Péter polgármester  a 
határozathozatal előtt felolvasta a határozatok szövegét.  
 
 
 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
89/2010 (X.15.) számú Határozata 

 
Öttevény község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Király 
Pétert, mint a község polgármesterét, hogy a KEOP 1.2.0/B kódszámú 
pályázati kiírásra benyújtandó Kunszigeti szennyvíztisztító telep 
korszerűsítése című projekt kapcsán a Kunsziget község számára a projekt 
megvalósításhoz szükséges, a díjképzés elfogadásáról szóló nyilatkozatot 
megadja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 18. 
Felelős: Király Péter polgármester 

 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
90/2010 (X.15.) számú Határozata 

 
A „Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése” című pályázatban 
meghatározott projekttel érintett közszolgáltatás ellátására vonatkozó 
kötelezettség jogszabály szerint az érintett önkormányzatokat terheli. 
Öttevény község Önkormányzata ezen kötelezettségét ellátandó a Pannonvíz 
Zrt.-vel kötött üzemeltetési szerződést. Öttevény község Önkormányzata a 
Pályázati Dokumentáció 13. sz. mellékletében tett nyilatkozat szerint 
kötelezettséget vállalt a Pályázatban szereplő díjképzési elvek és díjszintek 
alkalmazásáról. Ezek a díjak a Megvalósíthatósági Tanulmányban 
bemutatottak szerint biztosítják a pénzügyi fenntarthatóságot. Ezzel járul 
hozzá az önkormányzat a létrejött létesítmény működtetésének fedezetéhez. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 18. 
Felelős: Király Péter polgármester 

 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
91/2010 (X.15.) számú Határozata 

 
Öttevény község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza 
Öttevény község polgármesterét a KEOP 1.2.0/B kódszámú pályázati kiírásra 
benyújtandó Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projekt 
kapcsán a projekt megvalósításhoz szükséges nyilatkozat kiadása, ami arról 
szól, hogy 2013-ig nem kíván a település a KEOP-1.2.0/B konstrukcióban 
pályázni. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 18. 
Felelős: Király Péter polgármester 
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A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
92/2010 (X.15.) számú Határozata 

 
Öttevény község Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Öttevény 
község polgármesterét, hogy a KEOP 1.2.0/B kódszámú pályázati kiírásra 
benyújtandó Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése című projekt 
kapcsán a Kunsziget község számára a projekt megvalósításhoz szükséges 
tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
A Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására és 
a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2010. október 18. 
Felelős: Király Péter polgármester 

 
 
 
A határozathozatalt követően Király Péter polgármester meghívta a testületi tagokat az 
október 23-i katonafesztiválra és az október 24-i idősek napjára, majd megköszönte a 
részvételt és 18.20 órakor a nyilvános ülést bezárta. 
 
 

k.m.f. 
 
 
 

        Király Péter                                                                   Németh Dóra 
      polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
 
       Sik Gyula                                                                           Raczenböck Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő 
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