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Jegyzőkönyv
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. november 17.
napján 17 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott nyilvános
testületi üléséről

Jelen vannak:

Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József képviselő
Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
Ifj. Börzsei László képviselő
Tuba Kálmán képviselő

Igazoltan távol:

Fehérvári Károly képviselő
Sik Gyula alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
Németh Dóra jegyző

A lakosság részéről 3 állampolgár jelent meg.
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait, az alpolgármester
asszonyt és a megjelent öttevényi lakókat. Megállapította, hogy a képviselő-testület
határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 5 jelen van, Fehérvári Károly képviselő
és Sik Gyula alpolgármester bejelentette távolmaradását, majd az ülést megnyitotta.
A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte Raczenböck Kálmán és
Tuba Kálmán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:
1) Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾-ed évi teljesítéséről
Előadó: Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök
2) Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló rendelet
módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök
3) Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi koncepciójáról
Előadó: Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök
4) Javaslat a Sportcsarnok további üzemeltetésére
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5)
6)
7)

8)

Előadó: Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök
Javaslat az óvodai konyha további működtetésére
Előadó: Király Péter polgármester
A házi jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetésének lehetőségei
Előadó: Király Péter polgármester
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
Egyedi ügyek ( zárt ülés)
Előadó: Németh Dóra jegyző

1. napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének ¾-ed évi teljesítéséről
Előadó: Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök

Király Péter polgármester elmondta, hogy az első ¾-ed év teljesített bevételeiről,
kiadásairól szól az anyag, melyek már tényadatok. Elmondta, hogy a testületi ülést
megelőzően került sor a Pénzügyi Bizottság ülésére, majd felkérte a bizottság elnökét ifj.
Rácz Józsefet, ismertesse a bizottság döntését.
Ifj. Rácz József PB elnök tájékoztatta a testületet, hogy a bizottsági ülésen felmerült
kérdésekre a bizottság tagjai a választ megkapták, és úgy döntöttek, hogy az előterjesztést
változatlan formában elfogadásra javasolják a testületnek.
Mivel kérdés, vélemény nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont
tárgyában.
A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
101/2010. (XI.17.) számú Határozata
a Önkormányzat költségvetésének ¾-ed évi teljesítéséről szóló beszámoló elfogadásáról

A képviselő-testület a beszámolót változatlan tartalommal elfogadja.
A beszámoló a melléklet részét.

2. napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat
módosításáról
Előadó:Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök

2010.

évi

költségvetéséről

szóló

rendelet
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17.08. perckor megérkezett Fehérvári Károly képviselő, így a testület létszáma 6 főre
emelkedett.
Király Péter polgármester elmondta, hogy a 2010.-es évet is tartalékkal fogja zárni az
önkormányzat. Ennek összege kb. 8 millió Ft lesz. A korábbi években 5-10 millió Ft volt év
végén az önkormányzat számláján. Arról is tájékoztatta a jelenlévőket, vannak olyan
költségvetési sorok, kiadások, melyeken jövőre fogunk csak bevételt realizálni. Ilyen a
SZIGETKÖZ QUELLE Kft. földterületeinek belterületbe vonásával járó kb. 2.500 eFt
költség, melyet az előszerződés alapján a tényleges belterületbe vonás után kapjuk meg. Jövő
év június 30-ig realizálódnak a részletfizetési kedvezménnyel értékesített telkek is.
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2010. (XI.22.) számú Rendelete
a Képviselő-testület és szervei 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.08.) számú
Rendelet módosításáról

A képviselő-testület az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló
rendelet módosítását az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.
Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet
kihírdetéséről.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2010. november 30.

3. napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi koncepciójáról
Előadó: Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József PB elnök

17.20 perckor megérkezett Sik Gyula alpolgármester, így a testület létszáma 7 főre
emelkedett.
A polgármester ismertette a jövő évre tervezett beruházásokat, éspedig
· a már részben elfogadott LEADER ( Leneskerti u. játszótér korszerűsítése )
pályázat önrészének biztosítása ,mely 1.900.000 Ft.
· elsődlegesen kell kezelni a belvízelvezetés kérdését, melynek esetleges
tervezési, kivitelezési munkáira, kell anyagiakat fordítani.
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·

ugyancsak a jövő év feladataként kell kezelni a Faluház épületének statikai
problémáját, illetve tetőszerkezetének beázási gondjait
· a már megkezdett és előző évben elfogadott koncepció alapján tovább kell
folytatni a járdafelújításokat, illetve a lehetőségekhez mérten az utak javításait.
· Sportcsarnokunk energiatakarékossági felújítására, nyílászárócserékre is kell
anyagi lehetőségeket biztosítani
· Tűzoltó szertár tetőszerkezetének javítása, felújítása.
· A pályázati feladatok tervezése, önrészének biztosítása, pályázati lehetőségek
kihasználása
· Civil szervezetek támogatásának módosítása, itt gondolok az Önkéntes Tűzoltó
Egyesület működtetési feladatainak ellátására.
A Pénzügyi Bizottság elnöke a bizottság döntésének megfelelően ezt a napirendi pontot is
elfogadásra javasolja a testületnek.
Fehérvári Károly képviselő kérte, hogy a jövő évi költségvetésbe kerüljön 1 millió Ft
elkülönítésre a külkapcsolatok ápolására.
Király Péter polgármester elmondta, hogy a koncepciókor összeget meghatározni még nem
tudunk, de az előterjesztésbe módosításként bekerül egy pont, mely szerint a település a 2011.
évben a nemzetközi kapcsolatok ápolását fontosnak tartja és a 2011. évi költségvetés
tárgyalásakor anyagi lehetőségének függvényében elkülönít a célra egy összeget. Azt is
elmondta, hogy vannak már meglévő kapcsolatok, azok közül kell egyet támogatni.
Kövecses Timea alpolgármester támogatta a javaslatot, és egyetértett a polgármesterrel,
hogy nem szabad elaprózódni a kapcsolatokat, lehetőleg egy felé kell orientálódni. Azt is
elmondta, hogy a jövő évi pályázatok decemberben, januárban fognak megjelenni. Erre
felkészülve el kell készíteni a pályázatokhoz a terveket, hiszen azok nélkül esélytelenül
pályázunk. Azt is elmondta el kell dönteni egy-két célt, amit a legfontosabbnak tartunk, és
arra kell koncentrálni. Említette, hogy személyesen vette fel a kapcsolatot a Regionális
Fejlesztési Ügynökség vezetőjével, aki ígéretet tett, hogy segíteni fog.
Elmondta még, hogy a megválasztása óta a polgármesterrel hetente leülnek, átbeszélik az
előttük álló feladatokat. Reméli, hogy azon személyeknek is be tudja bizonyítani
alkalmasságát, akik nem támogatták a megválasztását.
Király Péter polgármester említette, vannak olyan feladatok, amelyek tervéhez is pályázatot
kellene nyerni, ilyen a kerékpárút, melynek igénye már 14 éve felmerült, a tervek elkészültek,
de azok érvényessége 3 éve lejárt és az újabb terv elkészítésére 12 milliós árajánlatot kaptunk.
Ezt követően beszélgetés kezdődött a feladatok sorrendjét illetően, valamint a kerékpárút
kapcsán. Utóbbinál a testület arra jutott, mivel nem csak Öttevény, hanem Kunsziget érdeke
is, közösen kellene azt megvalósítani, így a kunszigeti polgármester asszonyt hivatalosan
megkeresik és a polgármester meghívja az öttevényi testület januári ülésére. A feladatok
sorrendjét illetően pedig úgy, mint eddig a költségvetés tárgyalásakor kell rangsort állítani.
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont
tárgyában kiegészítve a nemzetközi kapcsolatok fontosságával.
A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:
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Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
102/2010. (XI.17.) számú Határozata
az Önkormányzat 2011. évi koncepciójának elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést az alábbi kiegészítéssel fogadja
El: az előterjesztés 8. pontja az következő ponttal egészül ki:
Ø Nemzetközi külkapcsolat ápolására keretösszeg elkülönítése a
2011. évi költségvetésben.
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
A képviselő-testület felkéri a polgármester és a jegyzőt, hogy a 2011. évi
költségvetés összeállításakor a 8. pontban meghatározottakat vegye
figyelembe.
Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
Határidő: 2011. február 28.

4. napirendi pont
Javaslat a Sportcsarnok további üzemeltetésére
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
Király Péter polgármester az előterjesztésben foglaltak szerint tájékoztatta a testületet a
bérlő felmondásáról. Ez tartalmazza, hogy november 9. napjától 6 hónapra mondja fel a bérlő
a szerződést. Leírta a bérlő, hogy 2007. évben nem kerül a megállapodásuk írásban, mely
szerint a bérlő átvállalja a villanyszámlát, a bérbeadónak pedig megszűnik az ingyenesség,
mely a kézilabdásokat érinti. A múlt hétfői megbeszélésről elmondta, hogy a bérlő olyan
időpontot ajánlott fel a csapatnak, melyet ők nem tudtak elfogadni.
Kérte a testületet, támogassák az előterjesztést. Azt is elmondta, hogy van minta település az
önkormányzati kft. –t létrehozók között, javasolta tegyen a testület ott tanulmányutat.
Ifj. Rácz József PB elnök ismertette a bizottság határozatát, mely változatlan tartalommal
elfogadásra javasolja azt a testületnek. Személy szerint fontosnak tartja az alapos előkészítő
munkát a döntés előtt.
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
103/2010. (XI.17.) számú Határozata
Sportcsarnok további üzemeltetésére vonatkozó javaslat elfogadásáról
A képviselő-testület meghatalmazza a polgármester, a jegyzőt és
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hogy 2010. december 20. napjáig vizsgálja meg a
működtetés 3 alternatíváját, dolgozzák ki ezek részletes feltételeit
és a 2011. januári pénzügyi bizottsági és testületi ülésre döntésre
terjesszék be.
Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
Határidő: 2011. januári ülés

5. napirendi pont
Javaslat az Óvodai konyha további működtetésére
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester beszámolt arról, hogy részéről a konyha bérlőjéve kapcsolatban
most ért odáig, hogy lépni kell a testületnek. Nem feltétlen az étel minősége miatt, hanem
azért, mert az épületet a bérlő leélte, nem teljesítette a bérleti szerződésben foglaltakat az
állagmegóvásra vonatkozóan . A közbeszerzési törvény is pozitívan változott, szeptember 01től megemelkedett az értékhatár, így közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül tudunk
pályáztatni. Az elmúlt évben több alkalommal is megkereste a RÁBAKÉSZ Kft., és az
Ördögkonyha az önkormányzatot. Mindketten vállalnák, hogy helyben maradhat a főzés. A
pályázat mindenki előtt nyitva áll.
Kérte a testületet bízzák meg a polgármestert és a jegyzőt, hogy a januári ülésre készítsenek
előterjesztést a lehetséges megoldásról, illetve dolgozzanak ki pályázati anyagot a
megpályáztatáshoz.
A jegyző elmondta, hogy a szerződésben három hónapos felmondási idő szerepel és a tanév
végére, tehát 2011. április 01. napjáig kell legkésőbb felmondani azt.
Kövecses Timea alpolgármester elmondta, hogy az óvodavezetővel beszélt e témában, aki
tájékoztatta, hogy mostanában nem az étellel van a probléma, hanem a konyha állapotával.
Ifj. Rácz József képviselő megkérdezte, esetleges önkormányzati kft. létrehozásakor a
konyha működhetne e ennek keretében.
Király Péter polgármester : meg fogjuk vizsgálni, mindenesetre a konyha bérbe adásával 6
millió Ft-ot nyert az önkormányzat.
Mivel több vélemény, 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
104/2010. (XI.17.) számú Határozata
Király Péter polgármester és Németh Dóra jegyző megbízásáról az Óvodai konyha
további üzemeltetése tárgyában.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, dolgozzák ki
az óvodai konyha üzemeltetésére kiírt pályázatot, keressék meg
azon önkormányzatokat, ahol más szolgáltató látja el a feladatot, majd a
2011. januári testületi ülésre készítsenek előterjesztést.
Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
Határidő: 2011. januári ülés

6. napirendi pont
A házi jelzőrendszeres segítségnyújtás működtetésének lehetőségei
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester röviden tájékoztatta a testületi tagokat, hogy a jelzőrendszeres
segítségnyújtásra tavaly óta nincs állami támogatás, így annak 1.800 Ft/hó lesz a költsége az
igénybe vevőknek. Vannak önkormányzatok, melyek ezt anyagilag támogatják. Jelen
pillanatban 124 készülék van kihelyezve, mindenit személyesen keresek fel, hogy igényli e
vagy se a szolgáltatást. A tapasztalat az, hogy továbbra is kérik. Remélem, a következő ülésig
mindenkihez eljutok és tájékoztatni tudom a testületet hány készülére van igény. Ennek
ismeretében tudunk dönteni az esetleges támogatásról.
A képviselők ezzel egyetértettek, majd rátértek a 7. napirendi pont tárgyalására.
7. napirendi pont
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
Király Péter polgármester elmondta, a Győri Többcélú Kistérségi Társulás üléseire állandó
meghatalmazást kell adni a polgármester helyettesítésére. Németh Dóra jegyzőt javasolja
meghatalmazni. Megemlítette, mivel alelnök is , erre ritkán kerül sor.
Ezzel a testület egyetértett, majd 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát :
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
106/2010. (XI.17.) számú Határozata
Németh Dóra jegyző meghatalmazásáról

A képviselő-testület meghatalmazza Németh Dóra jegyzőt, hogy a Győri
Többcélú Kistérségi Társulásban Király Péter polgármestert helyettesítse.
A meghatalmazás határozatlan időre szól.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
A GYTKT Munkaszervezetét értesítse.
Felelős:Németh Dóra jegyző
Határidő: 2010.november 30.
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A határozathozatalt követően a jegyző elmondta, hogy vagyon-nyilatkozattételi
kötelezettségének a polgármester, az alpolgármesterek és a képviselők is eleget tettek.
Javasolta, hogy az Ügyrendi bizottság a közmeghallgatás előtt 2010. november 25. napján 16
órakor tartson ülést e tárgyban.
Ezzel a bizottsági tagok egyetértettek.
Király Péter polgármester megemlítette, dönteni kell az idősek karácsonyi ajándékáról is.
Hosszú évekig csomagot kaptak, tavaly ennek értékében utalványt. Javasolja, hogy térjen
vissza a testület a csomagokra, mert az személyes, annak jobban örülnek, igaz több vele a
munka.
A testület minden tagja elmondta erről a véleményét, majd támogatva a polgármestert 7 igen
egyhangú szavazattal a képviselő-testület meghozta alábbi határozatát:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
107/2010. (XI.17.) számú Határozata
A 70 éven felüli öttevényi lakosok részére„karácsonyi csomag”
készítéséről

A képviselő-testület folytatva több éves hagyományát a településen
élő 70 évet betöltött időseknek karácsonyi csomagot ajándékoz.
A csomagokat a Polgármesteri Hivatal állítja össze és a képviselők
juttatják el az érintettekhez.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a határozat végrehajtására.
Felelős:Király Péter polgármester
Határidő: 2010. december 23.
A határozathozatalt követően a polgármester említést tett az áramszolgáltatók árajánlatairól,
és arról, javasolta kistérségi szinten kezeljék a kérdést. Mivel ez nem valósult meg,
kiválasztotta a számunkra megfelelő szolgáltatót, mellyel a jövő évben az áramon kb.
600.000,-Ft –ot tudunk megtakarítani és az ELMIB energia kereskedőkkel köt szerződést ,
mint intézményi , kint közvilágítási tarifákra.
Elmondta , hogy megkereste egy informatikai cég azzal kapcsolatban , hogy térfigyelő
rendszert építene ki településünkön és egyben e rendszer segítségével egy közös Internet
szolgáltatást lehetne biztosítani minden intézménynek, melynek költsége kb. 2.0 millió forint
lenne. A polgármester megfontolásra javasolta e téma folytatását , sőt ha pályázati lehetőség
nyílna akkor ezzel mindenképpen élni kellene.
Beszámolt még a Tűzoltó Egyesület átalakításáról is, melyre 2010. 11.21. napján kerül sor.
Elmondta, hogy tűzoltóparancsnokból és elnökből áll a vezetőség, ő személy szerint szívesen
lemondana az elnöki posztról és átadná Gunyhó Balázsnak, aki segíteni szeretné a munkát.
Említetést tett még arról, hogy a jövőben is ő képviseli a Győri többcélú Kistérségi Társulást a
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulásban.
Ezt követően megkérdezte a képviselőket van e egyéb kérdésük, észrevételük.
Tuba Kálmán képviselő tájékoztatta a képviselőket, hogy a Polgárőrség újjászervezésére,
vagy megszüntetésére és új egyesület létrehozására kerül sor 2010.11.22. napján hétfőn. A
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megbeszélésre egy a témában jártas előadót is meghívtak, és megpróbálják a Győrben már
működő szervezetet létrehozni.
Fehérvári Károly képviselő szeretné, ha a Fő u. Brányiék elé kihelyeznénk egy padot, több
felől érkezett hozzá már megkeresés. Egy másik kérdést is feltett, mely jellege miatt a zárt
ülés témái között szerepel majd.
Ifj. Rácz József képviselő elmondta, hogy a Kolontári iskolát 3 monitorral segíti az iskola,
melyeket pénteken szállít le. Megkérdezte, mikor lesz akadálymentes a Sportcsarnok, továbbá
Lakó Istvánnék és az iskola közötti vízelvezetés hogyan, mikor lesz megoldva?
Király Péter polgármester: A pad kihelyezésének nincs akadálya, a sportcsarnok
akadálymentes megközelítésének se, viszont a vízelvezetés problémás jelzett helyen.
Kövecses Timea alpolgármester: A Megyei Közgyűlés Ügyrendi Bizottság elnökévé
választottak, emellett a közbeszerzési bizottság tagja is vagyok. Tájékoztatom a testületet,
hogy javasoltam a települést az idősbarát címre, melyről a közeljövőben dönt a Közgyűlés.
Ifj. Börzsei László képviselő arra kért választ, mikor lesz megoldva az orvosi rendelőnél a
vízelvezetés?
Király Péter polgármester: válaszában elmondta , hogy a meglévő esőcsatorna 4 helyen
15x 15 cm-es egyedi gyártású levezetéssel rendelkezik , mely a szomszédos telekre folyik ki
és áztatja az ott lévő földterületet. A szomszéd arra a felvetésre , hogy meghosszabbítanánk az
elvezetést a telkére nemleges választ adott , ami érthető is. Ezt az esőcsatornát összefogni és a
területről elvezetni nem egyszerű feladat , mivel nagyon hosszú tetősíkról van szó és az
épület elejéhez való elvezetés technikai megoldása szerinte szakértelmet igényel.
Ifj. Börzsei László képviselő elmondta , hogy ez egy egyszerű feladat csak neki kell állni.
Fehérvári Károly képviselő is megerősítette ezt , egy egyszerű megoldással előre kell
vezetni az esővizet.
Ennél a kérdésnél kisebb vita alakult ki, hogy milyen feladatról van szó, és hogy kb. 100-120
eFt-os költséget jelent, mégis az összes képviselő megbízta a polgármestert a feladat
elvégzésével , hogy a Faluház hátsó vízelvezetését és az első rész el nem folyó vízelvezetését
oldja meg.
Tuba Kálmán képviselő azt elmúlt ülésen feltett a nyilvánosságra vonatkozó kérdés-feltevést
hibásnak ítélte és idézte az önkormányzati törvény, a helyi SZMSZ, valamint az Alkotmány
nyilvánosságra vonatkozó szabályait. Továbbra is a videofelvétel mellett van. Arra kéri a
választ a jegyzőtől, hogy az öttevényi KÁBEL-TV sajtónak minősül e, illetve, hogy neki,
mint képviselőnek joga van e a sajtót meghívni.
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a nyilvánosságot a testület folyamatosan biztosítja, a
kérdésekre a választ 15napon belül írásban juttatja el a képviselőnek.
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A polgármester ehhez hozzászólva elmondta, továbbra is támogatja a videofelvétel
készítését. Az élő adást is rögzíteni kell, így mindenképpen fel kell venni, és meg is kell
őrizni, hisz az ORTT felé elszámolási kötelezettség van.
Ezt követően Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 19 órakor a nyilvános
ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.
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