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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. október 27. napján 
17 órakor az öttevényi faluház termében megtartott nyilvános testületi üléséről 
 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Sik Gyula alpolgármester  
                                    Ifj. Rácz József képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Ifj. Börzsei László képviselő 
                                    Tuba Kálmán képviselő 
 
Igazoltan távol:         Fehérvári Károly képviselő 
 
 
Állandó tanácskozási joggal meghívott:  Kövecses Timea alpolgármester 
                                                                     Németh Dóra jegyző 
 
Tanácskozási joggal meghívottak: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos ( 1. napirendi ponthoz) 
                                                           Benkőné Krankovits Melinda Öttevény Községért  
                                                           Közalapítvány Kuratóriumának elnöke 
                                                           ( 4. napirendi ponthoz) 

 
A lakosság részéről 5 állampolgár jelent meg. 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az alpolgármester 
asszonyt a meghívott vendégeket és a megjelent öttevényi lakókat.  Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van, Fehérvári 
Károly képviselő bejelentette távolmaradását,  majd az ülést megnyitotta.                                                                                                                                                                                                                                         
 
A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte Sik Gyula és Rácz József 
képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek. 
 
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:   
 

1. Beszámoló a háziorvosi szolgálat 2009. évi működéséről 
            Előadó: dr. Keresztes Hajnalka háziorvos 

2. Beszámoló a házi gyermekorvosi szolgálat 2009. évi működéséről 
            Előadó: dr. Mentes Szilvai házi gyermekorvos 

3. Beszámoló a fogorvosi szolgálat 2009.évi működéséről 
            Előadó: dr. Konczos György fogorvos 

4. Beszámoló az Öttevény Községért Közalapítvány 2009.-2010 évi működéséről 
 Előadó: Benkőné Krankovits Melinda a közalapítvány kuratóriumának elnöke 
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5. Az Öttevény Községért Közalapítvány Kuratóriumába képviselő tag delegálása 
Előadó: Király Péter polgármester 

6. Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének és stratégiájának 
megtárgyalása 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

7. Egyéb, aktuális ügyek  
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 

8. Egyedi ügyek ( zárt ülés) 
Előadó: Németh Dóra jegyző 
 
 

 
A napirendi pontok tárgyalása előtt a polgármester megkérte Börzseiné Virágh Máriát a 
Pénzügyi Bizottság külsős tagját tegye le az esküt. 

„Én, ……………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek; 
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudomásomra jutott 
titkot megőrzöm; bizottsági tagi tisztségemből eredő feladataimat Öttevény fejlődésének 
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. 
 „ISTEN ENGEM ÚGY SEGÉLJEN” 
 
Az 1. napirendi pont tárgyalása előtt ifj. Börzsei László képviselő szót kért és elmondta, 
hogy az Ukrajnából településünkre látogató tiszteletes Úr a köszönetét fejezi ki az 
önkormányzatnak a fogadtatást. 
 

1. napirendi pont 
Beszámoló a Háziorvosi Szolgálat 2009. évi működéséről                           
Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos 
 

Király Péter polgármester köszöntötte a napirendi pont előadóját, majd felkérte, hogy az 
írásban kiküldött anyagot szóban egészítse ki. 

 
Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos  mivel a testületi tagokon kívül a lakosság is jelen van 
részletesen ismertette a beszámolóját, melynek lényege , hogy a finanszírozás nem változott a 
tavalyihoz képest, a májusi beázás után büdös van ,amíg a tető nincs kicserélve addig 
kifestetni sem hajlandó. Kéri, hogy oldódjon meg az akadálymentesítés. A járólapozást 
köszöni. 
Elmondta, hogy a műszerezettség terén nem történt változás, sürgősen szükség lenne egy 
EKG gépre, mely kb. 1.000.000,-Ft. Sajnos az OEP az eszközbeszerzést már nem támogatja. 
Elmondta még, tudomása szerint az alapellátásban a jövőben sem lesz több pénz, ösztönzőket 
vezetnek be, amire havi plusz támogatást lehet kapni., nála ez idén havi 17.000,-Ft-ot 
jelentett. 
A dolgozói létszáma 3 fő, 1 orvos, 1 nővér, 1 írnok. Ez utóbbi személye most változott, 
nyugdíjba ment akivel 25 éve dolgozott együtt , helyette egy fiatal tanító végzettséggel 
rendelkezőt alkalmaz, aki érti a számítógépes programokat.  
Kitért  még  a  folyamatos  OEP  általi  ellenőrzésre  és  a  rendszer  anomáliáira  is.  Végül  
ismertette, hogy a kártyaszáma magas, így tudnak működni. 
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Kövecses Timea alpolgármester: arra kért választ okozott e gondot településünkön a 
várólista? 

 
Dr. Keresztes Hajnalka válaszában elmondta, bizony pl. a szövettanra 6-8-10-12 hét a 
várakozási idő, amely csökkentheti a betegek gyógyulási esélyeit 

 
A testület és a háziorvos beszélgetett még az egészségügy helyzetéről és a teendőkről, majd 
mivel több kérdés nem volt a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában. 

 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
87/2010. (X.27.) számú Határozata  

a Háziorvosi Szolgálat 2009. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
 

                           A képviselő-testület a háziorvosi szolgálat beszámolóját elfogadja. 
 
                           A beszámoló a melléklet részét. 
 
                      

2. napirendi pont  
Beszámoló a Házi gyermekorvosi Szolgálat 2009. évi működéséről 
Előadó:Dr. Mentes Szilvia házi gyermekorvos 

 
Király Péter polgármester elmondta , hogy dr. Mentes Szilvia nem tud részt venni az ülésen, 
ezért dr. Keresztes Hajnalkát kérte meg, ismertesse a rövid beszámolóját. 
 
Dr. Keresztes Hajnalka tájékoztatta a testületet, hogy a doktornőhöz bejelentett betegek 
száma 552 fő, éves betegforgalma 4077 beteg volt,tanácsadás száma: 542 alkalom, 
beteglátogatás 91 alkalom, kiegészítő kezelésre irányítás 56 esetben történt, szakrendelésre 
továbbítás 94 esetben. Gondozottai között magas vérnyomásos gyermek is van, szerencsére 
daganatos beteg nincs, 3 epilepsziás, 3 anyagcserezavaros-liszt érzékeny, 1 ízületi gyulladásos 
betege van. Kéri a doktornő a beázás utáni helyreállítást, valamint a zuhanyzó helyiség 
felújítását. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában. 

 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
88/2010. (X.27.) számú Határozata  

a Házi Gyermekorvosi  Szolgálat 2009. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
 

                           A képviselő-testület a gyermekorvosi szolgálat beszámolóját elfogadja. 
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                           A beszámoló a melléklet részét. 
 
 

3. napirendi pont 
Beszámoló a Fogorvosi Szolgálat 2009. éves működéséről 
Előadó: dr. Konczos György fogorvos 

 
A polgármester ismerette a fogorvos rövid beszámolóját. ( a beszámoló a melléklet részét 
képezi) 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában. 

 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 

 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
89/2010. (X.27.) számú Határozata  

a Fogorvosi Szolgálat  2009. évi beszámolójának 
elfogadásáról 

 
 

                           A képviselő-testület a fogorvosi szolgálat beszámolóját elfogadja. 
 
                           A beszámoló a melléklet részét. 
 
 

 
4. –5. napirendi pont 
 

Beszámoló az Öttevény Községért Közalapítvány 2009.-2010 évi működéséről, illetve 
képviselő tag delegálása a kuratóriumba 
Előadó: Benkőné Krankovits Melinda a közalapítvány kuratóriumának elnöke 
 
 
Király Péter polgármester köszöntötte az Öttevény Községért Közalapítvány elnökét és 
felkérte , ismertesse a napirendi pontot. 
 
Benkőné Krankovits Melinda Öttevény Községért Közalapítvány Kuratóriumának 
Elnöke elmondta, 2009. decemberében vette át az Alapítvány elnöki feladatait. Ezt követően 
ismerette a közalapítvány bevételeit és kiadásait, a közalapítvány céljait és az idén 
megvalósított eredményeket. Ismertette a kuratórium összetételét és felkérte a polgármestert 
tegyen javaslatot a kieső képviselő tag személyére. ( A részletes beszámoló a melléklet részét 
képezi) 
 
Király Péter polgármester Tuba Kálmán képviselőt javasolta a kuratórium tagságába 
delegálni.  
 
Kövecses Timea alpolgármester megkérdezte az SZJA 1%-ából mennyi bevétele keletkezett 
az Alapítványínak. 
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Benkőné Krankovits Melinda válaszában elmondta, hogy 2009. évben 900 eFt, míg az idei 
évben 800 eFt bevételt jelentett az 1 %.       
 
Ifj. Rácz József képviselő megkérdezte, meg lehet e oldani, hogy a képújság gyorsabban 
fusson. 
 
Király Péter polgármester 2 éve nyertünk egy képújság szerkesztő programot, amit a 
Mosonmagyaróvári Tv is használ. El kell mennünk megnézni, hogyan működik, az alkalmas a 
gyorsabb programszerkesztésre, illetve az állandóan futó telefonszámokat külön technikával 
tudja futtatni. Ígéretet tett, hogy a jövő évben megteremti az önkormányzat a gyorsabb 
képújság lehetőségét, illetve átnézik közösen Kovács Gyula kollegájával , hogy milyen 
módon lehetne lerövidíteni az oldalakat azok futási idejét.  
 
Ifj. Börzsei László képviselő megkérdezte tervezi –e a Közalapítvány közösségteremtő céllal 
rendezvények szervezését. 
 
Király Péter polgármester emlékeztette a képviselőt, hogy a Kulturális Bizottság tagja, így a 
programok szervezésért ő is felelős. A közalapítvány támogatta a falunapot, egyéb 
rendezvényt, bizonyosan támogatni fog többet is, ha azt az önkormányzat megszervezi. 
 
Bugár Zoltán öttevényi lakos szót kapott a polgármestertől és felajánlotta a segítségét a 
szabadidős, kulturális programok szervezésében, majd megkérdezte az elnököt , mit takar a 
Kábel-tv üzemeltetése. 
 
Benkőné Krankovits Melinda elmondta, az csak a stúdió üzemeltetését jelenti , nem terjed 
ki a faluban lévő televízió szolgáltatásra. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el először a beszámoló 
elfogadása, majd Tuba Kálmán kuratóriumba történő delegálása tárgyában. 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
90/2010. (X.27.) számú Határozata  

az Öttevény Községért Közalapítvány 2009-2010.évi működéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról 

 
                           A képviselő-testület változatlan tartalommal elfogadja a beszámolót.        
 
                           A beszámoló a melléklet részét képezi. 
 
 
A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
91/2010. (X.27.) számú Határozata  

Tuba Kálmán képviselő delegálásáról Öttevény Községért Közalapítvány 
Kuratóriumába          
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                           A képviselő-testület Tuba Kálmán képviselőt delegálja 
                           A Közalapítvány alapító Okiratában meghatározottak szerint  
                           A Kuratórium tagjának 2010. október 28. napjától. 
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a változás  
                           Átvezettetéséről a Bíróságon. 
          
                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2010. november 30. 

 
   
 
 

6. napirendi pont 
Az Önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervének és stratégiájának 
megtárgyalása       
Előadó: Németh Dóra jegyző        
             

 
Németh Dóra jegyző részletesen ismertette az írásban kiküldött előterjesztéseket. Elmondta, 
hogy a 2011. évben a belső ellenőrzés célja, annak megállapítása, hogy a létszám-és 
bérgazdálkodás a jogszabályi előírásoknak megfelelő –e, ill. biztosított –e a tevékenység 
célszerű, tervszerú, hatékony ellátása. Az ellenőrzés az Iskolát és az Óvodát érinti. 
 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában. 
 
 
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
92/2010. (X.27.) számú Határozata 

az Önkormányzat 2011.évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiájáról 
 
 

                            A képviselő-testület a 2011. évben az alábbi belső ellenőrzési 
                       feladat vizsgálását fogadta el: 

1.) annak megállapítása, hogy a létszám és bérgazdálkodás a  
jogszabályi előírásoknak megfelelő –e, ill. biztosított –e a  
tevékenység célszerű, tervszerű, hatékony ellátása. 

                              A részletes belső ellenőrzési és stratégiai terv a melléklet részét 
                              Képezi. 
 
                              A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a  
                              belső ellenőrt értesítse. 
 
                              Felelős: Németh Dóra jegyző 
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                              Határidő: 2010. november 30.  
 

7. napirendi pont 
Egyebek         
Előadó: Király Péter polgármester 
              Németh Dóra jegyző 

 
18.20 órakor megérkezett Fehérvári Károly képviselő, így a testület létszáma 7 fő. 
 
Király Péter polgármester  tájékoztatta a képviselőket mivel az elmúlt ülésen nem történt 
döntés, hogy  a testületi ülésekről készüljön e videó felvétel, most újra szavazásra tette fel a 
kérdést. 
Három képviselő támogatta a videó felvételt, kettő képviselő az élő adást javasolta, két 
képviselő egyáltalán nem javasolja, hogy a testületi ülésekről rögzített, vagy élő felvétel 
készüljön, így döntés nem született mert egyik javaslat sem szerzett  egyszerű szótöbbséget 
(amihez 4 egybehangzó szavazat szükséges). 

 
Király Péter polgármester a folyamatban lévő feladatokról az alábbiakban tájékoztatta a 
testületet: 
 

 
1. Öttevény település belvízelvezetésének kérdését első helyen kell kezelni!  

Az év során jelentkező esőzések okozta belvíz, illetve talajvíz szintemelkedés egyre 
nagyobb gondot okoz Öttevény egyes területein. Elsősorban a Jókai-József A. utca , 
illetve az Akác utca területén, és a Templom utca plébánia előtti területen illetve a Fő 
utca 23-27 közötti területen. A  Templom utca és a plébánia előtti részt  saját erőből 
igyekeztünk megoldani ( egyenlőre úgy látszik jól – az esőmennyiség azóta csökkent )  
Árajánlat kérés már történt és  jelen pillanatban is folyik újabb ajánlat kérése. Az első 
árajánlat azért is pénzt kért volna, hogy megbeszéljük a terveket, a mai napon a 
Nagyszentjánosi példát alapul véve tárgyaltam az ottani kivitelezővel, ő ingyen méri 
fel a szükséges feladatokat és ad megoldást is. Természetesen a tervek már kiadást 
jelenetnek, de anélkül nem lehet felelősségteljesen megoldani a problémát. A testület 
felhatalmazta egyöntetűen a polgármestert a feladat előkészítésére,  
   

2. Sportcsarnok bérleti dolgai: felül kell vizsgálni a sportcsarnok működésének kérdését . 
Rövid történeti összefoglalás: 1998 október –  (  sportcsarnok   1700  Ft/ó  ),  2000 
november ( határozat az üzemeltetés változtatásáról), 2000  december (sportcsarnok  
2000 Ft /ó Rácz József üzemelteti havi bevétel 20%-ért megbízási szerződéssel + 
kiadásként , Brányi Albertné  személyi bére (bruttó: 85.000 Ft/hó), 2001 június ( 
beszámoló az előző évről, bérleti díj 2500 Ft/ó-2000 Ft/ó tél-nyár), 2002 május ( 
sportcsarnok pályázatok értékelése  Szalainé Puxbaum  Gyöngyi 2002 szept 1- bérleti 
díj 100.000 Ft/hó + megszűnt Brányi Albertné személyi bére –átkerült az óvodába). 
2005 február ( bérleti díj 130.000 Ft+ térítésmentesen biztosítja az önkormányzatnak 
és a labdarugó és kézilabda csapatnak a csarnokot) 2010. október ( bérleti díj 148.750 
Ft + fizeti a villamos ( kb. 60.000 Ft / hó)  költségeket a boylereken kívül , 
önkormányzat  kap ingyenes használatot – míg a sportcsapatok nem kapnak ingyenes 
lehetőséget ). 
Megoldandó feladat a további működtetés gazdaságosságának kérdése illetve a helyi 
lakosság  és a sportegyesületek kedvezményes használatának kérdése. Az érvényben 
lévő szerződés szerint ingyen kell biztosítani külön egyezség szerint a termet e helyi 
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labdarúgó és kézilabda csapatnak. Sallainé Vásárhelyi Julianna az öttevényi kézilabda 
egyesület vezetője szót kért és kapott majd elmondta, hogy velük a csarnok 
üzemeltetője nem egyeztetett időpontot, ők hosszú évekig kedden és pénteken 18-19 
óra között edzettek most pedig kénytelenek a szomszéd faluban menni, mert ott 
olcsóbb a terembérlet. Szeretnének a saját faluban edzeni. Ifj. Rácz József képviselő 
számára zavaros és érthetetlen volt a csarnok meghirdetése, hisz 250.000 Ft bérleti 
díjért lett a pályázat kiírva, végül 100.000,-Ft –ért nyerte el a bérlő. Szerinte, ha nem 
volt jelentkező újabb pályázatot kellett volna kiírni, kevesebb összegért más is 
pályázott volna. Javasolja, hogy kerüljön meghirdetésre a sportcsarnok úgy, hogy 
külön a csarnok, külön a büfé. Ehhez a következő ülésre készüljön a kiadásokról 
kimutatás. Sokallja a pályabérleti díjat is, mert az nem követte az inflációt, annál jóval 
magasabb mértékben emelkedett. Kérdi, hogy volt e ebbe beleszólása a testületnek.  
A polgármester válaszában elmondta, hogy a bérleti díjat emelte az inflációval a 
testület , a terembérletet a bérlő határozta meg. Elhangzott az is , hogy gondolkodni 
kell a tetőszerkezet korszerűsítésében a fűtés miatt.  
A polgármester elmondta, az erre irányuló pályázatok nem készültek el. Javaslat 
hangzott el a felfújható sátor alkalmazására, mellyel kapcsolatban a polgármester 
elmondta meg fogja keresni az ezzel foglalkozó céget és kér ajánlatot. Hangsúlyozta 
elsődlegesen el kell érni, hogy a kézilabda csapat ingyen vehesse igénybe, az általa 
kért időpontban a termet. A testületi tagok ezzel mindannyian egyetértettek és 
felhatalmazták a polgármestert, hogy Szalainé Puxbaum Gyöngyi bérlővel üljön le és 
kérje meg, hogy a kézilabdások minden héten kedden és pénteken 18-19 óra 
edzhessenek ingyenesen. A megbeszélésen részt vesz a kézilabdások vezetője is. 
A polgármester felidézett egy májusi ülésen tárgyalt ügyet. Ekkor kereste meg a bérlő 
az önkormányzatot, hogy a tavaly őszi-téli 2 hónapos felújítás során neki 130.000,-Ft-
os áramszámla többletet keletkezett, amit nem fizetett meg, mert szerinte a gépek 
okozták a különbséget. A testület Fehérvári Károlyt kérte meg számítsa ki a 
különbözetet. Fehérvári Károly szerint 18.000,-Ft az elismerhető többletenergia-
költség. 
 
Ami  a  csarnok  további  sorsát  illeti,  a  következő ülésre  a  hivatal  előkészíti  a  kiírást  
úgy, hogy meghatározza a kiadásokat. A jegyző elmondta, hogy úgy kell a pályázatot 
kiírni és elbírálni, hogy a szerződés 6 hónapos felmondási időt tartalmaz. 
 
A polgármester a csarnok további sorsáról szóló fent említett megoldást szavazásra 
bocsátotta: 
 
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát. 
 

 
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
93/2010. (X.27.) számú Határozata 
az Öttevényi Sportcsarnok működtetésének jövőbeni elképzeléséről 
 
 

                            A képviselő-testület a 2010.11.17-i ülésre előkészíti a csarnok  
                      Pályáztatásának lehetőségét a Polgármesteri Hivatal által elkészített 

                            Kimutatások és az érvényes jogszabályok tükrében. 
                            A képviselő-testület fenntartja a jogát, hogy a pályázati kiírással 
                            Egyidőben felmondja a jelenleg érvényes szerződést 6 hónapra. 
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                              A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy készítse el a szükséges  
                              Költség kimutatást és a pályázati felhívást és azt terjessze a Pénzügyi 
                              Bizottság 2010.11.17-i ülésére, majd a testületi ülésre 
 
                              Felelős: Németh Dóra jegyző 
                              Határidő: 2010. november 17.  
 
       

 
 
3. A polgármester a döntést követően elmondta, hogy az orvosi rendelők 

tetőszerkezetének ,  falrepedéseinek helyzetével az előző testület is foglalkozott, a 
jelenlegi állapot is  azt tükrözi , hogy minél gyorsabban lépni kell ezen épület 
állagának javításával kapcsolatban. Az előző testület nem hagyta jóvá a statikai 
felmérést az alábbi árajánlatok miatt:  

  Szalai Kálmán: 180.000 Ft / ÁFA   
  ÉMI : 354.000 Ft/ ÁFA 
  CANNELURA 432.000 Ft/ÁFA 

 Mindenképpen javaslom egy szakértő által feltárt vizsgálat elvégzését , hisz a 
felelőség vállalása egy ilyen nagy közintézmény esetében csak szakértői vélemény 
alapján lehetséges. ( repednek a falak, a tetőfedés teljes felületen beázik, vízelvezetés 
megoldása). Ifj. Börzsei László képviselő megemlítette , keressünk meg helybeli 
vállalkozót is. A testület egyhangúan megbízta a képviselőt, hogy a következő ülésre 
terjessze elő a Tilai Péter tulajdonában lévő vállalkozás ajánlatát. A képviselő arra is 
ígéretet tett, hogy ingyenes lesz az állapotfelmérés. 
 
    

4.  Önkéntes Tűzoltó Egyesület  támogatása: Gunyhó Balázs   öttevényi lakos  gép-
eszköztámogatással segítené az egyesületet, feltétel , hogy riasztó rendszer legyen a 
szertárban kiépítve , illetve egy önálló telefonkészülékkel és hívószámmal is lássuk el a 
tűzoltóinkat  az  elérhetőség  érdekében  .  A  riasztórendszer  ki  lett  építve  és  a  telefon-
előfizetés is rendelkezésre áll készülékkel együtt. 

  A önkéntes tűzoltók telefonszáma: 70-984-9191 
 Tisztázandó az Önkéntes Tűzoltó Egyesület további támogatásának kérdése, mivel , 

költségei nagyban megnőnek a kapott WV –kisbusz  üzemeltetésével. Évekkel ezelőtt 
önálló költséghelyként terveztük a tűzoltók költségvetését. 

 Foglalkozni kell a tűzoltó szertár tetőszerkezetének kérdésével is , hisz nagyon rossz 
állapotban van. 2007.október 15.-én  Szalai Kálmán statikus által elvégzett vizsgálat 
szerint  , ha továbbra is használni akarjuk az épületet akkor teljes körű felújítást kell 
végezni ( födémcsere, tetőcsere) , ha erre nincs igény akkor lebontását javasolja. 
Célszerű tervezőt bevonni a munkák, munkafolyamatok elvégzésére.  

 
5. Szigetköz Qulle  Kft-vel ( Miklósi u. ásványvízüzem ) az elővásárlási szerződést 

megkötöttük . A vevő vállalja a művelődési ágból való kivonás költségeit , melyet mi 
megelőlegezünk addig , míg a  rendezési terv módosítása nem lesz készen. A 
művelődési ágból kivonás megtörtént költségeit 2.655.600 Ft-ot kifizettünk, 
megelőlegeztünk, a rendezési tervünk első fázisa elkezdődött. 6 hónap áll 
rendelkezésünkre, hogy a rendezési terv módosítása megtörténjék.   
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6. Vörös iszap károsultjainak segítése:  Adomány 150.000 Ft önkormányzat+ 150.000 Ft 
Ifjú Sándor+ 40.000 Ft Rk . egyházközség Képviselő testületétől- melyből 
vegyvédelmi ruhákat vásároltunk és juttattunk el.  Ifj . Börzsei László képviselő úr 
juttatott el segélyszállítmányt, majd Fehérvári Károly  képviselő úr szintén vitt 
adományt , majd Király Péter és Bősze László vitte le az összegyűjtött adományokat. 

 
7.  A TIOP 1.1.1./07 pályázatot megnyertük 7.830.617 Ft vissza nem térítendő 

összegben,melyből 9 db iskolai munkaállomást 5 db tantermi csomagot (notebook, 
projektor, interaktív tábla), 1 db szerver, 1 db WIFI csomagot vásárolhatunk. 

 
8. Katonadal fesztivál és az idősek napi megemlékezés 2001.okt 23-24. Szeretném elérni 

, hogy a képviselőtársaim is teljes létszámban részt vennének ilyen ünnepeken , főleg 
az idősek napi megemlékezésen , hisz jogosan elvárják a meghívott 65éven felüliek  a 
velük való beszélgetést. 

 
9. Megalakult a Győri Többcélú Kistérségi Társulás , melynek  humánpolitikai 

alelnökévé választottak. 
 

10. Közmeghallgatás időpontváltozása: november 26 helyett ( plébániai esték sorozat 
előadása miatt , melyre mindenkit szeretettel invitálok) november 25 csütörtök 17.00 
órakor. 

 
11. A hulladékudvar november 01-től  , kedden és szombaton  10.00 órától  –16.00 óráig 

tart nyitva Öttevényen. 
 

12. Az ügyészség bekérte a polgárőrség iratait ellenőrzés céljából, melyeket nem találunk. 
Megkérte Tuba Kálmánt segítsen az egyesület újraszervezésében. 

 
Ezt követően a jegyző megkérte a képviselőket, döntsenek a tiszteletdíjukról és a választ a 
jövő héten mondják meg. 
 
Ifj. Rácz József képviselő megkérdezte, miért csak szeptember 15. napján tudta a jegyző 
ismertetni a gondnokokkal a törvényt, illetve , hogy az alakuló ülésen elhangzott 
összeférhetetlenség fennállhat e még valamelyik civil szervezet képviselőjénél. A 
polgármestert pedig arra kérte, amennyiben egy ünnepséget az önkormányzat is támogat 
legyen nagyobb propagandája , itt a trianoni emléktábla és az öttevényi országzászló 
avatóünnepségére gondolt. 
 
Király Péter polgármester elmondta,  nem az  önkormányzat  szervezte,  hanem a  Polgári  és  
Nyugdíjas Egyesület, a meghívót ő is csak szerdán kapta meg, de mivel ezen emlékhely 
kialakításhoz nagyban hozzájárult az önkormányzat is  ( zászló, zászlótartó kövezés, 
tereprendezés stb.) ezért szerepeltették az emléktáblán az önkormányzat nevét is és kérték 
meg arra , hogy mondjon beszédet az ünnep alkalmából.  
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a képviselők összeférhetetlenségéről szóló törvényen 
kívül számos jogszabályból levezethető az összeférhetetlenség. A Közigazgatási Hivatal 
sajnos csak a jelöltállítás határidejét követően küldte meg az erre vonatkozó anyagot, annak 
elolvasása után közölte az érintettekkel, hogy megválasztásuk esetén 30 napon belül 
dönteniük kell, hogy képviselők maradnak, vagy a feladatukat végzik e továbbra is. Ekkor 
döntöttek a visszalépés mellett. Nem tartotta volna szerencsésnek, hogy a törvény tudatában 
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nem szól a munkatársainak. A civil szervezetek közül más nem érintett az állami 
közpénzekből nyújtott támogatásokról szóló törvény előírásait nézve, a KÉK Csillag Klub 
vezetője, mint döntéshozó zárja ki a civil szervezet a támogatásból.  
 
A lakosság részéről megjelent Bugár Zoltán megkérdezte még, hogy a KÉK Csillagnak ki az 
új elnöke, mennyi pénzért bérli a mozi helyiséget és kiből lehet elnök és ha más egyesület 
szeretné bérelni mi a teendője. 
 
Fehérvári Károly képviselő elmondta az átalakítás folyamatban van, az alapszabály 
értelmében csak a tagok közül lehet elnök, 11.300,-Ft-ért bérli havonta a helyiséget. 
 
Király Péter polgármester tájékoztatta az érdeklődőt, hogy a bérleti szerződés határozatlan 
idejű, ha egy új szervezet szeretné kivenni pályázni kell rá és a testület dönt róla. 
 
Németh Dóra jegyző felhívta a figyelmet arra, hogy az érdeklődő lakosok nem tanácskozási 
joggal vesznek részt az ülésen , csak akkor szólhatnak, ha az ülést vezető elnök erre engedélyt 
adott. A november 25-i közmeghallgatás az a fórum, ahol bármely kérdést fel lehet tenni a 
polgármesternek, testületnek, jegyzőnek. 
 
 
Ezt követően Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 20.15 órakor a 
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
 
 
k.m.f. 
 
 
 
        Király Péter                                                                   Németh Dóra 
      polgármester                                                                       jegyző 
 
 
 
 
       Sik Gyula                                                                           ifj. Rácz József        
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő 
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