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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 09. napján 
17  órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott  nyilvános  testületi 
üléséről

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Ifj. Rácz József képviselő
                                    Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
                                    Sik Gyula alpolgármester      
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő

Igazoltan távol:         ifj. Börzsei László képviselő     
                                   Kövecses Timea alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző

A lakosság részéről 2 fő jelent meg.

A képviselő-testületi ülést az Öttevényi Kábel-TV rögzítette.

Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a televízión keresztül a 
lakosságot  és  a  megjelent  öttevényi  lakókat.   Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület 
határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Ifj. Börzsei László képviselő 
és Kövecses Timea alpolgármester távolmaradását előre bejelentette. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte  ifj. Rácz 
József és Sik Gyula képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

1) A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
Előadó: Király Péter polgármester

2) Előterjesztés  a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátások  helyi  szabályiról  szóló 
…/2011. (III…) számú rendeletről                     

      Előadó: Németh Dóra jegyző           
3) Előterjesztés a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 

közszolgáltatásokról szóló 15/2010. (XII.30.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző         

4) Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására (pályázati feltételek meghatározása)
Előadó: Király Péter polgármester

5) Javaslat nemzetközi kapcsolat létrehozására



Előadó: Király Péter polgármester
             Fehérvári Károly ÜB elnök

6) A Győri Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Király Péter polgármester

7) Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

1. napirendi pont  
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása                  
Előadó: Király Péter polgármester       

Király Péter polgármester megkérte a jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.

Németh  Dóra  jegyző  az  írásban  kiküldött  anyagot  szóban  nem  egészítette,  kérte  annak 
elfogadását.                                       

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
24/2011. (III.09.) számú Határozata

A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót.
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

      2.   napirendi pont   
Előterjesztés  a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
…/2011. (III…) számú rendeletről                     
Előadó: Németh Dóra jegyző         

Király Péter polgármester felkérte a jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot. 

Németh Dóra jegyző az alábbiakat adta elő:

A szociális igazgatásról és ellátások szabályairól szóló 1993. évi III. törvény tartalmazza az 
önkormányzat által kötelezően ellátandó alapszolgáltatásokat, valamint a szociális ellátások 
alapvető feltételrendszerét. A részletszabályokat az önkormányzatoknak helyi rendeletben kell 
meghatározni.
Mivel a szociális törvény minden évben változik, így a megváltozott  jogszabályi  háttérhez 
kell igazítani a helyi rendeletet is.

A  tervezetben  narancssárgával  jelöltük  a  megváltozott  részeket.  Néhány  mondatban  a 
változásokról:



1. 2011. január 01. napjától a rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás váltja 
fel: elsősorban az elnevezése változott a jogosultsági feltételek kevéssé. Igaz viszont, 
hogy 30 napig mindenkinek részt kell vennie a közfoglalkoztatásban

2. 2011.  január  01.  napjától  megváltozott  a  közfoglalkoztatás  rendszere,  ez  teljesen 
kikerült  a  rendeletből,  hiszen  azt  részletesen  szabályozza  az  erről  szóló 
Kormányrendelet.

3. 2010.  novemberétől  ismét  az  önkormányzat  látja  el  érvényes  működési  engedély 
birtokában a házi  segítségnyújtás  szakfeladatot.  (2009-ig az önkormányzat  látta  el, 
majd a Győri Többcélú Kistérségi Társulás). A polgármester Úr utalni fog rá később, 
de  elöljáróban  annyit,  hogy  jelenleg  egy  fő  végzi  a  feladatot,  de  ő  max.  6  főt 
gondozhat.

4. A 2011. februári ülésen elhangzottak szerint beépítésre került a házi jelzőrendszeres 
segítségnyújtásnál az alacsony jövedelemmel rendelkezők támogatása. Erre az állam 
támogatást  nem  ad,  tehát  az  önkormányzat  saját  bevételeiből  támogatja  a 
rászorultakat. Az összeghatárt a nyugdíjminimum 250 %-ában határoztuk meg, mely 
71.250,-Ft. Akinek ennél kevesebb a jövedelme, ő igényelheti a támogatást. 

5. Továbbá a szociális alapfeladat ellátásáért díjat állapítottunk meg, ügyelve arra, hogy 
az ne haladja meg az igénybe vevő jövedelmének 25 %-át (ez törvényi előírás) Ennek 
a mértékén lehet vitatkozni, de egyrészt nem javasolunk magas díjakat, másrészt az 
állami normatíva nem fedezni a kiadásokat (személyi dologi). A polgármester Úrral 
ma délután az anyag áttárgyalásakor úgy döntöttünk, javasoljuk, hogy az ebédkihordás 
50 Ft/nap,  az  ebédhordás  és  gondozás  100 Ft/óra,  gondozás  önmagában  80 Ft/óra 
összegű legyen.

Király Péter polgármester a napirendi ponthoz az alábbiakban szólt hozzá:

A házi jelzőrendszeres segítségnyújtásnál azt előre nem lehetett feltérképezni, kinek, mekkora 
összegű nyugdíja van, így az összeghatáron lehet esetleg módosítani. Valamennyi készüléket 
más minőségűre cseréli az új szolgáltató és csak a csere után kerül sor a havi számlázásra. A 
szolgáltató egy munkatársa végzi a cseréket, így még nem mindenkihez tudott eljutni.
Az emberek szociális  helyzeténél  látszik egy olyan tendencia,  hogy egyre több az elesett, 
családdal  nem  rendelkező,  önmaga  ellátásáról  gondoskodni  nem  tudó  idős  ember.  A 
segítségnyújtás keretében őket kell gondozni, de lehet, ha megnő a létszámuk, bővíteni kell az 
őket gondozó személyzet számát.

A képviselő-testület  a  díjakkal  és  a  házi  jelzőrendszeres  ellátásnál  a  250 %-os mértékkel 
egyetértett.

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
3/2011. (III.16.) számú Rendelete

A szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról 

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltakhoz képest az alábbi 
                           módosítással fogadja el a rendelet-tervezetet:



                           A 31.§ (6) bekezdésében az ebéd kihordása 50 Ft/nap
                           A 32.§ (4) bekezdésében a gondozás óradíja étkeztetés igénybevételével 
                           100 Ft/óra, étkezés igénybevétele nélkül 80 Ft/óra.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           kihirdetéséről.
                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           Felelős:Németh Dóra jegyző
                           Határidő:2011. március 22.

3. napirendi pont  
Előterjesztés a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos 
közszolgáltatásokról szóló 15/2010. (XII.30.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző     

Király Péter polgármester elmondta, hogy a szolgáltatást nyújtó GYŐRSZOL ZRT. egy 4 
oldalas  anyagot  küld  ki  a  számla  mellé,  melyben  részletesen  tájékoztatja  a  lakosságot  a 
számla egyes tartami elemeiről. Így leírja, miért kell rendelkezésre állási díjat fizetni, azért 
milyen szolgáltatást kapnak a lakók.

Sik  Gyula  alpolgármester  szerint  jó  lenne,  ha  a  falutévében  egy  fórum  keretében  is 
elmagyarázná a cég a változásokat, azok okait.

Király Péter polgármester szerint a tájékoztató anyagban minden megtalálható.

Németh Dóra jegyző az alábbiakban ismertette a rendelet módosításának indokait:

A GYŐRSZOL Zrt.  2010.  december  21.  napján juttatta  el  az  önkormányzatok  számára  a 
2011. január 01.  napjától  bevezetésre  javasolt  rendelet-tervezetét.  Ezt  2010. december 30. 
napján megtartott rendkívüli ülésén fogadta el a testület. Akkor is említettem, hogy teljesen 
jogszerűen eljárni a késői információközlés miatt lehetetlen, hiszen a hulladékgazdálkodási 
törvény értelmében a tervezet meg kellett küldeni az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és 
Vízügyi  Felügyelőségnek. Ez 2010. december 27. napján megtörtént.  Természetesen 2010. 
december  30-ig  nem  született  meg  a  rendelet-tervezet  véleményezése,  így  azt  ennek 
hiányában  fogadta  el  a  testület,  teljes  mértékben  a  GYŐRSZOL Zrt.  rendelet-tervezetére 
támaszkodva.
A Felügyelőség 2011.  január  17-i  véleményében néhány ponton módosítani  javasolja  azt. 
ennek eleget téve készült el a módosítás.
Megemlítem, hogy a tervezetet a GYŐRSZOL szakemberei készítették el, így vélhetően, mint 
a 113 önkormányzat rendelet-tervezete pontosításra szorul.
Elmondta azt is, hogy a hulladékgazdálkodási törvény értelmében a szemétdíj is adók módjára 
történő behajtás alá esik, így meg nem fizetése esetén az önkormányzat jegyzőjének kell azt 
beszedni. Nehezményezte, hogy egy nyereségorientált cégnek ingyen végzik a jegyzők ezt a 
munkát, sőt az ügyintézés költsége is az önkormányzatokat terheli.

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
4/2011. (III.15.) számú Rendelete

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
15/2010.( XII.30.) számú rendelet módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el az 
                           előterjesztést.

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
                                                              
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           kihirdetéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. március 22. 

4. napirendi pont  
Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására (pályázati feltételek meghatározása)
Előadó: Király Péter polgármester 
              
A polgármester  elmondta,  hogy a  jelen  testületi  ülésen  csak  a  pályázati  feltételeket  kell 
meghatározni, az áprilisi ülésen dönt a testület a beérkezett kérelmek után a rendelkezésre álló 
keret elosztásáról.  A tavalyi  évi támogatással valamennyi  egyesület  határidőben elszámolt. 
Megemlítette azt,  hogy az idén kicsit  másképp lesz az elosztás,  hiszen pl. ha a tűzoltókra 
gondolunk,  az  egyesület  gyarapodott  egy  gépkocsival,  melynek  költsége  miatt  biztosan 
többlettámogatást fog igényelni a szervezet. 
Azt is megemlítette, hogy más pályázatok kapcsán javasolja a civileknek, minél előbb kérjék 
a közhasznúvá nyilvánításukat, mert így sokkal nagyobb a mozgásterük az állam által kiírt 
pályázatokon. 

Tuba  Kálmán  képviselő  azt  kérdezte,  hogyan  tud  egy  most  alakuló  szervezet  pályázni 
március 31-ig, ha még bejegyzés alatt áll. Milyen megoldás látszik arra, hogy őket se zárjuk 
ki.

A jegyző elmondta, valóban nem cél az újonnan alakuló szervezetek kizárása. Azt javasolta, 
mindenképp  nyújtsák  be  a  pályázatot,  és  az  igényelt  összeg  ismeretében  a  testület  a 
rendelkezésre álló keretből elkülöníthet egy részt az év közbeni igények kielégítésére.

Ezzel valamennyi képviselő egyetértett. 

Király Péter polgármester  kihangsúlyozta, hogy március 31.-ig lehet pályázni, a pályázati 
adatlap a honlapról letölthető, illetve a hivatalban kérhető. 
                             
Mivel több hozzászólás nem történt  a  polgármester  szavazást  rendelt  el  a napirendi  pont 
tárgyában.

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



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
25/2011.(III.09.) számú Határozata

a helyi civil szervezetek támogatása pályázati feltételeinek meghatározásáról

                           A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a melléklet
                           részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy valamennyi civil 
                           szervezet részére küldje meg a pályázati felhívást, és gondoskodjon
                           a Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület részére a pályázatok
                           előkészítéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. március 22., illetve az áprilisi ülés

                            
5. napirendi pont
Javaslat nemzetközi kapcsolat létrehozására                                               
Előadó: Király Péter polgármester
             Fehérvári Károly Ügyrendi Bizottsági elnök
            

Fehérvári  Károly  ÜB elnök  beszámolt  a  2011.  március  07.  napján  megtartott  Ügyrendi 
Bizottsági  ülésen  elhangzottakról.  Elmondta,  hogy  a  KÉK  Csillag  Ifjúsági  Klub 
együttműködési megállapodást írt alá a németországi JENA város ifjúsági szervezetével, mely 
alapján évente két alkalommal szerveznek találkozót 6-12 fő részvételével. Elmondta még, 
hogy  ez  kizárólag  a  civil  szervezetet  kötelezi,  az  önkormányzat  más  irányba  is  nyithat. 
Felmerült  a  szlovákiai  Nyárasd,  az  erdélyi  Ilyefalva,  az  ukrán  Visk,  valamint  egy másik 
szlovák település neve is. A bizottság úgy döntött nyitva hagyja a kérdést és a testületi tagok 
véleményét kéri ki a kérdésben. Megemlítette még, hogy egy JENA melletti kistelepüléssel is 
felvette a kapcsolatot és arról is esett szó, hogy a falunapra meg lehetne hívni egy delegációt.

Király Péter polgármester elmondta a legrégebbi kapcsolat Nyárasd településsel van már 15 
éve és elsősorban az Őszidők Nyugdíjas Egyesület ápolja azt. Volt kezdeményezés az óvoda, 
iskola  részéről  is,  de  mivel  Szlovákiában  más  az  intézmények  finanszírozása,  az  nem 
folytatódott. Az erdélyi településsel még 2006-ban vette fel a kapcsolatot, első évben ő volt 
kint, következő évben Kövecses Timea akkori képviselő. Szeretettel fogadták őket, de aztán 
nem történt konkrét lépés. Az ukrán település is csodálatos természeti környezetben található, 
nyilván ők szegényebbek, így tudnánk segíteni nekik. A maga részéről először a már meglévő 
nyárasdi kapcsolat elmélyítését javasolta.

Ezt  követően  beszélgetés  kezdődött,  melynek  során  a  képviselők  egyenként  elmondták 
szerintük  melyik  kapcsolatnak  mi  az  előnye,  egyáltalán  miről  is  szóljon  a  testvérfalu 
összefogás.  Szóba  került  a  csereüdültetés,  egymás  programjain  a  részvétel,  a  közös 
magyarságtudat erősítése, és a civil szervezetek, focicsapatok közötti együttműködés.

A  beszélgetés  végén  a  képviselők  egyetértettek  a  polgármester  javaslatával,  és  6  igen 
egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták meg:



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
26/2011. (III.09.) számú Határozata

a nemzetközi kapcsolatok irányvonalának meghatározásáról

                           A képviselő-testület elhatározza, hogy a szlovákiai Nyárasd
                           településsel kívánja szorosabbá fűzni a kapcsolatát.
                           Ennek érdekében felhatalmazza a polgármestert, tárgyaljon
                           a település vezetőivel, és arról a testületet értesítse.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: folyamatos

                             
6. napirendi pont
A  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Tanács  megállapodásának 
módosítása
Előadó: Király Péter polgármester
            

Király  Péter  polgármester  ismertette  a  képviselő-testülettel,  azért  szükséges  a 
megállapodást  módosítani,  mivel  Nagyszentjános  település  kérte  a  mozgó  könyvtári 
szolgáltatásban való részvételt.     

Mivel az előterjesztéshez kérdés nem érkezett a Király Péter polgármester szavazást rendelt 
el a napirendi pont tárgyában. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait.

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
27/2011. (III.09.) számú Határozata

A Győri Többcélú Kisétűségi Társulás Tanácsa megállapodásának módosításáról

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a megállapodás    
                           módosítását az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.                        
                          

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Munkaszervezetét értesítse.       

Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

                            Felelős: Németh Dóra jegyző       
                            Határidő: 2011. március 22. 
                                            

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



Király  Péter  polgármester  tájékoztatta  a  jelenlévőket  a  két  ülés  között  eltelt  időben 
felmerült feladatokról és megtett intézkedésről:

1. Fő utca  19-31 házszámig vízelvezetésének megoldására árajánlat a  Jaga –Szer Kft től 
bruttó 626.000 Ft . A képviselők nem értettek ezzel egyet és kérték a polgármestert, 
hogy helyi vállalkozóktól is kérjen be árajánlatot.

2. Megalakult a polgárőrség vezetője Horváth Tamás, míg titkára Bélafalvi János lett.

3. Zrínyi  utca házszámozásával kapcsolatban két lakó még nem jelentkezett  a többiek 
okmányainak rendezése folyamatban van.

4. Tarninger  Lajos  kérelme  rendezési  terv  módosításának  kérdésében,  illetve 
ásványvízüzem  létesítése  tárgyában.  A  polgármester  felolvasta  a  kérelmet.  (  A 
kérelem a melléklet  részét képezi) Elmondta,  hogy a rendezési terv módosítását az 
önkormányzat  nem tudja felvállalni,  ugyanakkor nem kíván az önkormányzat  gátat 
szabni a kezdeményezésnek. Ugyanakkor elmondta, hogy a tervező szerint kérdéses 
lesz,  miért  ott  akar  ipart  telepíteni,  holott  van  a  településen  kijelölt  iparterület.  A 
jegyző hozzátette, a hatályos törvények értelmében magánszemély kérheti a rendezési 
terv módosítását,  de annak költségeit  neki  kell  megfizetnie.  A testület  valamennyi 
tagja  egyetértett  azzal,  hogy  támogatja  a  kérelmet  és  felhatalmazták  Király  Péter 
polgármestert, hogy a kérelmezővel és a rendezési terv készítőjével közösen tárgyaljon 
a  feladat  megoldásáról,  továbbá nyilvánítsa  ki,  hogy az önkormányzat  támogatja  a 
kérelmet,  de  a  rendezési  terv  módosításának  költségeit  nem  áll  módjában 
megfinanszírozni.

5. Földvásárlási  ajánlattétel  (  Kunsziget  Önkormányzat  megvásárolja  az  öttevényi 
0182/12 hrsz-u  3,9 ha területű több tulajdonosi 1/7  részt ) e területre be van jegyezve 
egy szélerőmű) 467.677 Ft-ért. Ezt az érdekesség kedvéért említette. Sajnálatos, hogy 
az önkormányzatnak nincs elővásárlási joga ezen a területen, mert az osztatlan közös 
tulajdon, viszont egy öttevényi magánszemélynek igen. 

6. A  vasút  Börcsi  oldalán  lévő  földterületek  vásárlási  szándéknyilatkozatokkal 
megkerestük  az  érintett  tulajdonosokat  a  mai  napig  egy  tulajdonos  jelezte,  hogy 
hajlandó tárgyalni a földvásárlásról.

7. Említést tett a március 15-i ünnepségről, melyre március 11-én 17 órakor kerül sor a 
Sportcsarnokban.

Ezt követően Fehérvári Károly képviselő elmondta, hogy az Ügyrendi Bizottság tárgyalta a 
Falunap kérdését, és úgy határozott azt javasolja a testületnek, hogy annak időpontja 2011. 
április  30.  szervezi  az önkormányzat,  azon belül  is  a  bizottság,  felelőse  Fehérvári  Károly 
elnök.  Azt  is  elmondta,  valamennyi  vállalkozó,  lakó  előtt  adott  a  lehetőség,  hogy 
bemutatkozzon, hogy ötletével segítse a rendezvényt. A pontos programot az áprilisi ülésen 
ismerteti  a  szervező  bizottság.  Úgy  véli,  a  helyi,  vagy  környékbeli  csoportoknak  kell 
lehetőséget adni, úgy, mint iskola, óvoda stb., ők vegyenek részt a programokban és inkább 
több fellépő legyen, minthogy egy énekes elvigye az erre szánt pénzösszeget. Azt is elmondta 
még, hogy rossz idő esetén, május 21-én kerülnek megrendezésre a programok.



Ezzel  a  polgármester  és  a  képviselő-testület  valamennyi  tagja  egyetértett  és  megbízta 
Fehérvári Károly képviselőt a falunapi rendezvény megszervezésére,  lebonyolítására 2011- 
április 30. napjára.

A  jegyző  megemlítette,  hogy  a  vagyonnyilatkozattételi  kötelezettségének  mindenki 
határidőben eleget tett, ezt megállapította az Ügyrendi Bizottság is a március 07-i ülésén.

Elmondta, hogy a Köztársasági Elnök közzétette a népi ülnökökre vonatkozó felhívást. Az 
lehet, aki 30 és 70 év között van, büntetlen előéletű magyar állampolgár. Magánszemély vagy 
jelölő  szervezet  támogatása  szükséges  a  jelöléshez  és  a  városi,  valamint  a  megyei  és 
munkaügyi  bíróságra  lehet  a  jelöltséget  kérni.  Előbbiről  a  város,  utóbbiról  a  megye 
közgyűlése dönt. Kérte, hogy támogassák a munkaügyi bíróságra történő jelölését. Ez évente 
kb. 2 hét munkával lát, de szívesen venne részt benne, hiszen a munkaügyi  bíróságon sok 
tapasztalatot lehet szerezni.

A polgármester és a képviselők is egyetértettek Németh Dóra jegyző népi ülnökké jelölésével 
és 6 igen egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozatukat.

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
28/2011. (III.09.) számú Határozata

Németh Dóra jegyző népi ülnökké jelöléséről                                

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete Németh Dóra       
                           jegyzőt, mint jelölő szervezet a Megyei Munkaügyi Bíróságra 
                           népi ülnökké jelöli.
                          

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató nyilatkozatot
a képviselő-testület nevében írja alá.                                 

                            Felelős:Király Péter polgármester 
                            Határidő: 2011. március 22. 

A döntést követően Király Péter polgármester említést tett a Sportcsarnok pályázat állásáról 
és elmondta, hogy eddig két érdeklődő volt a büfé és a csarnok üzemeltetésére, a pályázati 
határidő március 18. napján jár le.

Ezt követően elmondta, hogy az Új Széchenyi Terv keretében lehetőség van 15 %-os önerő 
biztosításával a Sportcsarnok energetikai megújítására. Részletesen ismertette a VULCANO 
KF  INVEST  2008.  kft.  ajánlatát,  akik  a  testületi  ülés  előtt  napirendi  ponton  kívül 
bemutatkoztak.  Az  ajánlat  a  Sportcsarnok  épület  használati  meleg  víz  és  központi  fűtési 
szolgáltató  rendszere,  valamint  alternatív  energiaszolgáltató  berendezéssel  (  hőszivattyú) 
valamint napkollektorral történő megoldásáról szól. A pályázat elkészítését a pályázatírástól a 
projekt befejezéséig a cég vállalja, A beruházás összértéke: 19.197.000,-Ft. Az Új Széchenyi 
Terv keretében 85 %-os támogatással működik, tehát az önerő összege 2.879.550,-Ft. Kérte a 
képviselőket támogassák a beruházást, és biztosítsák a 2011. évi költségvetésben az önerőt. A 
pályázati önerőre a 2011. évben 8.000.000,-Ft –ot különített el a testület.



A képviselő-testület  a beruházást a polgármester által  említett  feltételekkel  támogatta és 6 
igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
29/2011. (III.09.) számú Határozata

ÚJ Széchenyi Terv keretében 
Az Öttevényi Sportcsarnok épülete központi fűtés és melegvíz termelő rendszer 

felújítása, bővítése támogatásáról                            

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a VULCANO KG      
                           INVEST 2008 Kft. az Öttevényi Sportcsarnok épületének központi fűtés
                           és meleg víztermelő rendszer felújítása, bővítése tárgyában készített 
                           árajánlatát, mely az Új Széchenyi Terv keretében valósul meg, támogatja.
                           A beruházás összköltsége: 19.197.000,-Ft, az önrész összege: 2.879.550,-Ft,
                           melyet a képviselő-testület a 2011. évi költségvetéséből elkülönít.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, a pályázatíró cégen keresztül
                           a pályázatot nyújtsa be.
                          

 
                            Felelős:Király Péter polgármester 
                            Határidő: 2011. folyamatos 

A határozathozatalt követően ifj. Rácz József képviselő szót kért, és megkérdezte, mennyiért 
bérlik jelenleg a kézilabdások a csarnokot. Ő úgy emlékszik az ingyenességről volt szó, és ha 
így van, nem érti, miért kér a bérlő bérleti díjat.

A jegyző válaszában elmondta, ingyenességről azért nem lehet szó, mert igaz, hogy a jelenleg 
érvényes szerződésben ez van, de 2007. évtől a bérlő fizeti a villamos energia költségeket, az 
óra is át van írva a nevére, ezért szűnt meg az ingyenesség. Ezzel egy időben a kézilabdások 
támogatása is jelentősen megemelkedett. Elismeri, hogy a szerződés változatlan hagyásáért az 
akkori  jegyző  a  felelős.  Megígérte,  hogy  a  jegyzőkönyvek  tanulmányozása  után 
részletesebben választ ad a képviselőnek.

Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 
19.40 órakor a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
       ifj. Rácz József                                                                     Sik Gyula               
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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