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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2011. április 13. 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
                                    ifj. Börzsei László képviselő     
                              
Állandó  tanácskozási  joggal  meghívott: Németh  Dóra  jegyző,  Kövecses  Timea 
alpolgármester

A lakosság részéről 1 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. Fehérvári Károly képviselő 
jelezte egyéb elfoglaltsága miatt később érkezik az ülésre. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte  ifj. Rácz 
József és ifj. Raczenböck Kálmán 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  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-
módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József PB elnök

3) Beszámoló az Önkormányzat  2010. évi költségvetésének teljesítéséről-zárszámadási 
rendelet megalkotása

      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök
4 ) Az önkormányzat 4 éves gazdasági programjának ismertetése
     Előadó: Király Péter polgármester
5) Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására 



      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök
6) A 2011. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása

Előadó: Németh Dóra jegyző
7) A 2011. évi Falunap programjának ismertetése

Előadó: Fehérvári Károly ÜB elnök
8) A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére kiírt pályázatok értékelése

Előadó: Király Péter polgármester
              Ifj. Rácz József PB elnök

9) 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
33/2011. (IV.13.) 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  az  Önkormányzat  2010.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-
módosításáról

      Előadó: Király Péter polgármester
       Ifj. Rácz József PB elnök

Király  Péter  polgármester  felkérte  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökét, ismertesse  a  napirendi 
pontot.                                                        

Ifj. Rácz József PB elnök az alábbiakat adta elő:

A Pénzügyi bizottság 2011. április 11. napján megtartott ülésén tárgyalta a napirendi pontot. 
Börzseiné  Virágh  Mária  külsős  tag  jelzett  egy  pontatlanságot,  melyet  Tóth  Lászlóné 
gazdálkodási előadó kijavított. Az előterjesztést változatlan formában elfogadásra javasolja 3 
igen egyhangú szavazattal a pénzügyi bizottság. 



Ifj.  Börzsei  László  képviselő  3  kérdést  tett  fel:  mit  jelent  a  bevételcsökkenésnél  a 
pénzügyminisztérium nyilvántartásba vétele  2.400 eFt,  kit  üdültetett  az  önkormányzat  536 
eFt-on, és milyen földterület eladás volt. 

A polgármester és a jegyző közös válaszukban elmondták, az első kérdésre a pontos választ 
nem tudják,  mivel  valószínű,  hogy elírás  történt,  erre  a  képviselő  írásban  kap  választ,  a 
földeladás  a  Móricz  Sándor  édesanyja  után  örökölt  Templom  utcai  Kálváriánál  lévő 
földterület és a kertjét átszelő járdaszakasz eladását jelenti, míg az üdülési hozzájárulás pedig 
a dolgozók kafeteria-keretében kiosztott üdülési csekkét jelenti.

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
5/2011. (IV.20.)  számú Rendelete

Az Önkormányzat és Szervei 2010. évi költségvetéséről szóló 3/2010. (II.08.) számú 
rendeletének módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaknak megfelelő tartalommal 
                           fogadja el a rendelet-tervezetet:
                           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. április 30.        

3. napirendi pont  
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének teljesítéséről-zárszámadási 
rendelet megalkotása

      Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József PB elnök

Király  Péter  polgármester  felkérte  a  Pénzügyi  Bizottság  elnökét,  ismertesse  a  bizottság 
döntését.

Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, hogy a bizottság 3 igen egyhangú szavazattal támogatja 
a 2010. évi költségvetésről szóló beszámoló változatlan tartalommal történő 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,  majd 
megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
34/2011. (IV.13.) számú Határozata



Az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló beszámoló elfogadásáról
                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja az önkormányzat 2010. évi gazdálkodásáról szóló beszámolót.

                           Az előterjesztés a melléklet részét.
                  

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
6/2011. (IV.20.) számú Rendelete

a képviselő-testület és szervei 
2010. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról

                           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. április 30.         

4. napirendi pont  
    Az önkormányzat 4 éves gazdasági programjának ismertetése
     Előadó: Király Péter polgármester 
              
A polgármester  elmondta,  hogy a helyi  önkormányzatokról  szóló törvény előírja,  hogy a 
polgármester  az  alakuló  ülést  követő  fél  éven  belül  benyújtja  a  képviselő-testületnek  a 
település  4  évre  szóló  gazdasági  programját,  melyet  a  képviselő-testület  jóváhagy.  Ezt 
követően  részletesen  ismertette  a  gazdasági  programot.  (  A  program  a  melléklet  részét 
képezi). Elmondta, örömteli számára, hogy az elmúlt ciklus programjából sok feladat kikerült, 
hiszen az már megvalósult.

Kérte a képviselőket mondják el a programhoz javaslatukat.

Ifj.  Börzsei  László  képviselő  javasolta,  hogy  élessze  újra  az  önkormányzat  akár  más 
önkormányzattal közösen a mezőőri szolgálatot, ezt vegye be a testület a gazdasági program 
helyi közutak és közterületek fenntartása fejezetbe

Ifj. Rácz József képviselő  azt javasolta, hogy a gyermek és ifjúsági sportfeladatok között 
szerepeljen, hogy az önkormányzat a Sportpálya üzemeltetőjével együttműködik.

Jelenlévők mindkét javaslattal egyetértettek.
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
35/2011.(IV.13 .) számú Határozata

Öttevény Község Önkormányzata 2010-2014. évi önkormányzati ciklusra vonatkozó 
gazdasági programjának elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztést az alábbi kiegészítésekkel
                           fogadja el:

 a helyi közutak és közterületek fenntartása II/2. fejezetrész 
kiegészül azzal, hogy az önkormányzat törekedni fog más önkor-
mányzattal közösen mezőőri szolgálatot felállítani

 a gyermek és ifjúsági sportfeladatok I/4. fejezet kiegészül azzal
Az önkormányzat a Sportpálya üzemeltetőjével együttműködik
a fejlesztési feladatok megvalósításában.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a gazdasági
                           programban meghatározott célokat 2010-2014. évi költségvetési
                           években az önkormányzat anyagi helyzetének függvényében 
                           terjessze a képviselő-testület elé.

.                          Felelős:Király Péter polgármester
                           Határidő: folyamatos                                

                            
5. napirendi pont
Javaslat a helyi civil szervezetek támogatásra                                            
Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József Pénzügyi Bizottsági elnök
            

Ifj.  Rácz  József  Pb  elnök  beszámolt  a  2011.  április  11.  napján  megtartott  Pénzügyi 
Bizottsági ülésen elhangzottakról. Elmondta, hogy a bizottság, hosszas tanácskozás után az 
alábbi határozati javaslatot fogadta el:

 a  2011.  évi  költségvetésben  az  erre  felhasználható  keret  hasonlóan  a  tavalyihoz 
5.000.000,-Ft,

 az  önkormányzati  költségvetés  a  2010.  évihez  képest  nem  emelkedett,  így  nincs 
lehetőség a keretösszeg emelésére,

 a civil szervezetek száma viszont növekedett, így nyilvánvaló, hogy a tavalyi mértéket 
nem áll módjában a képviselő-testületnek az egyes szervezetek részére megállapítani

 Öttevényi Kézilabda Egyesület : 440.000,-Ft,
  Őszidők Nyugdíjas Egyesület: 270.000,-Ft, 
 Öttevényi Polgárőr Egyesület 150.000,-Ft,
  KÉK Csillag Ifjúsági Klub 270.000,-Ft,
  Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület 270.000,-Ft,
  Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300.000,-Ft,
  Öttevényi Torna Club 3.300.000,-Ft, összesen 5.000.000,-Ft.
 Ezen felül az általános tartalék terhére a Mosonszentmiklósi Fúvószenekar részére 

100.000,-Ft,  a  Római  Katolikus  Egyházközség  részére  50.000,-Ft,  a  ROYAL 



RANGERS Egyesület részére 40.000,-Ft, továbbá a Tűzoltó Egyesület részére a 
2011.  május  21-i  megyei  tűzoltóverseny  vendéglátására  200.000,-Ft  javasol 
megállapítani.

 Az Öttevényi  Hagyományőrző és Kulturális  Egyesület  részére 2011.  június 10. 
napjában javasolja megállapítani a hiánypótlás határidejét.

Ifj. Börzsei László képviselő szerint az ÖTC-nek nyújtott támogatás alacsony mértéke miatt 
problémák lehetnek a sportszervezet működtetésével a második félévben. Azt is elmondta, 
szerinte  a  hasonló  osztályban  szerepelő  csapatok  közül  Öttevényt  támogatja  legkisebb 
mértékben az önkormányzat.

Király  Péter  polgármester  ezt  határozottan  cáfolta,  hiszen  a  tavalyi  évben  kimutatás  is 
készült a megyei csapatok önkormányzati támogatásáról, és egyedül Abda község támogatja 
jelentősebb összeggel a csapatot. Abda ezt meg is teheti, hiszen többszöröse az iparűzési adó 
bevételele  a miénknek.  Megemlítette,  a Tűzoltó Egyesület  támogatása azért  növekedett  az 
idén, mert megnövekedtek a gépjármű ajándékozása után annak adminisztratív költségei, mint 
biztosítások, továbbá az üzemanyag költsége. 

Mivel több hozzászólás nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
36/2011. (IV.13.) számú Határozata

a civil szervezetek 2011. évi támogatásáról             

                           A képviselő-testület a civil szervezetek 2011. évi támogatását az
                           alábbiak szerint hagyja jóvá:

 Öttevényi Kézilabda Egyesület : 440.000,-Ft,
  Őszidők Nyugdíjas Egyesület: 270.000,-Ft, 
 Öttevényi Polgárőr Egyesület 150.000,-Ft,
  KÉK Csillag Ifjúsági Klub 270.000,-Ft,
  Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület 270.000,-Ft,
  Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 300.000,-Ft,
  Öttevényi Torna Club 3.300.000,-Ft, összesen 5.000.000,-Ft.
 Ezen felül az általános tartalék terhére a Mosonszentmiklósi Fúvószenekar részére 

100.000,-Ft,  a  Római  Katolikus  Egyházközség  részére  50.000,-Ft,  a  ROYAL 
RANGERS Egyesület részére 40.000,-Ft, továbbá a Tűzoltó Egyesület részére a 
2011.  május  21-i  megyei  tűzoltóverseny vendéglátására  200.000,-Ft  támogatást 
állapít meg.    

 Az Öttevényi  Hagyományőrző és Kulturális  Egyesület  részére 2011.  június 10. 
napjáig biztosít hiánypótlást.                               

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           Az érintetteket értesítse. Felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a 
                           A támogatási szerződést, majd gondoskodjon a megállapított támogatások
                           Kiutalásáról. Támogatási szerződést csak a civil szervezetekkel kell kötni.
                           a település vezetőivel, és arról a testületet értesítse.



                           Felelős: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő:2011. április 22. a határozat közlését, 2011. április 30. a 
                                           támogatási szerződés megkötése esetében

                             
6. napirendi pont
A 2011. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása                          
Előadó: Németh Dóra jegyző
            

Németh Dóra jegyző ismertette a 2011. évi nemzeti értékhatárokat, melyeket nem fog átlépni 
az önkormányzat, így nemlegeses a közbeszerzési terv.                                                    

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
37/2011. (IV.13.) számú Határozata

A 2011. évi közbeszerzési terv elfogadásáról                                

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésben    
                           foglaltak szerint fogadja el a 2011. évi közbeszerzési tervét.

                           
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

A határozathozatalt  követően,  mivel  Fehérvári  Károly  képviselő  nem érkezett  meg,  így  a 
testület áttért a 8. napirendi pont tárgyalására.
                           
                                         
8. napirendi pont
A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére kiírt pályázatok értékelése         
Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József PB elnök

Ifj. Rácz József PB elnök  tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a bizottság megtárgyalta ezt a 
napirendi pontot, és a beérkező 1 érvényes pályázót alkalmasnak tartja arra, hogy a szerződést 
mindkét tárgykörben 2012. június 30. napjáig megkösse az önkormányzat. 

Király  Péter  polgármester  elmondta,  hogy a  rendkívüli  ülésen történt  pályázati  határidő 
meghosszabbításakor egy cég a Z&GY Kft. adott be mindkét tárgykörben pályázatot. Mivel 
más pályázó nincs, és jelen pályázat megfelel a kiírásnak, javasolta, hogy 1 évre kössön az 
önkormányzat a céggel szerződést.

Németh Dóra jegyző  javasolta, hogy a büfé működési engedélyének megszerzésére 2011. 
július 01. napjáig adjon haladékot a képviselő-testület.  Azt is elmondta,  tudatosítani kell a 
szülőkkel, hogy május 10-től iskolabüfé nem lesz

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



Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
38/2011. (IV.13.) számú Határozata

A Z&GY Kft . ( Győr, Hűtőház u. 6/b.: képviseli: Pintér Gyöngyi ügyvezető) megbízása 
Az Öttevényi Földváry Tibor Sportcsarnok és büfé üzemeltetésére                          

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a fenti témában 
                           kiírt pályázatot eredményesnek nyilvánítja és a Z&Gy Kft. ( képviseli:
                           Pintér Gyöngyi)-vel 2011. május 10. és 2012. június 30. napja között 
                           üzemeltetési szerződést köt. 

                           A képviselő-testület a büfé működési engedélyének megszerzésére 
                           2011. július 01. napjáig biztosít határidőt.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           az érintettet értesítse, továbbá a polgármestert, hogy a szerződést kösse meg.

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. április 22, illetve a szerződéskötés tárgyában 2011.05.10.

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

Király  Péter  polgármester  az  alábbiakban  tájékoztatta  a  testület  a  két  ülés  közötti 
feladatokról, döntést igénylő ügyekről:

1. Vízelvezetés tervezéséről megbeszélést folytattam  Dr. Bárdi Pál úrral. Ők készítették 
az  elmúlt  években  Pannonhalma,  Nyúl,  Ravazd,  Écs  belvíz  elvezetési  terveit, 
pályázatai.  Kértem, hogy térképezzék fel  a kritikus és mindannyaiotok által  ismert 
területet  és adjanak ajánlatot a tervezésre ,  pályázati  lehetőség megvalósítására.  Az 
árajánlat  elkészült,  az  engedélyezési  terv  2.312.55  Ft,  mely  nem  tartalmazza  az 
engedélyeztetés költségeit. Ugyanakkor tervek nélkül pályázaton nem indulhatunk és a 
2011. évi feladatok között 1. helyen szereplő belvíz elvezetési gondok a tervek nélkül 
nem valósulhatnak meg. 

A polgármester javaslatával valamennyi képviselő egyetértett, és felhatalmazták Király Péter 
polgármestert, hogy a terveket rendelje meg.

2. Jószív Temetkezési Kft. eljuttatta 2010. évi beszámolóját. ( A beszámoló a melléklet 
részét képezi ) A beszámolóból látszik, hogy veszteséggel működtek. A polgármester 
elmondta,  hogy két  fő  területen  végeznek munkát:  az egyik  a  fűnyírás,  a  másik  a 
hulladékelszállítás.  Sajnos  a  fűnyírás  nem  elegendő  alkalommal  történik,  vannak 
problémák.  A  polgármester  azt  is  el  tudná  képzelni,  ha  a  helyi  civil  szervezetek 
segítenének  a  temető  rendbetartásába.  Ezzel  a  jelenlévők  egyetértettek.  A 
polgármester  megemlítette,  hogy  a  májusi  ülésre  felül  kell  vizsgálni  a 
temetőrendeletet.



3. Járdaépítésre kértek lakossági lehetőséget a Templom utca 22-26 közötti 64 méteres 
szakaszon  az  ott  lakók.  Ennek  anyagbiztosítását  szeretnék  kérni.   Az 
anyagbiztosítással  a  képviselő-testület  egyhangúan  egyetértett.  Börzsei  László 
képviselő, kérte, hogy az ott kitermelődő  betontörmelékre igényt tart.

18.16  perckor  megérkezett  Fehérvári  Károly  képviselő,  így  a  testület  létszáma  7  főre 
emelkedett.

4. A termelőszövetkezet vezetősége kérte  hogy a posta és kunszigeti elágazás közötti  út 
javítását  segítsük,  mivel  nagy  forgalmat  bonyolít  le  és  nagyon  elhasználódott. 
Árajánlatot kértem a  Strabagtól a kátyúzási javításokra. Ez bruttó 1.105.000 Ft –ba 
kerülne. Felvettem a kapcsolatot Varga Károly TSZ elnökkel és Kráz Tamással annak 
érdekében, hogy anyagiakkal ők is járuljanak az önkormányzati tulajdonban lévő út 
javításához. Megállapodtunk, hogy fele arányban mi, illetve fele arányban Ők állják a 
költségeket.  Jó  lenne  lehetőséget  találni  az  Öttevény  Közalapítványon  keresztüli 
megvalósításra, a mi részünket átadnánk az alapítványnak, és a TSZ megcsináltatná az 
utat, az alapítvány pedig támogatásként átutalná a mi részünket.

Ezzel valamennyi jelenlévő képviselő egyetértett.

5. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás önrészének fizetéséről megbeszélések 
zajlottak. A lényeg, hogy a 10 %mos önrész helyett a GYŐRSZOL Ért. most 30 %mos 
önkormányzati  önrészt követel.  Ennek kapcsán előkerültek a régi iratok, melyekből 
kiderül, hogy az önkormányzatot 2003-ban 8 milliárdos beruházás 10 %-os önrészét 
vállalták  fel.  2005-ben  az  alapító  okiratban  is  10  %  szerepel,  ugyanakkor  az  is 
többször elhangzott, hogy az önkormányzatoknak a beruházás nem kerül semmibe. A 
polgármester meghívta a 20 , Győri 1 régióba tartozó település polgármestereit az ügy 
továbbvitelének érdekében, és az a megállapodás született,  hogy kerüljön felkérésre 
egy  gazdasági  jogász,  aki  a  teljes  iratanyag  birtokában  javaslatot  tesz,  arra  kell  e 
fizetni,  és ha kell  ,  minek a  10 %-át.  2011. április  25.  napjáig kell  nyilatkozni  az 
önkormányzatoknak arról, hogyan kívánják visszafizetni az önrészt. Erre vonatkozóan 
valamennyi  önkormányzat  haladékot  kért  2011.  május  31-ig.  Itt  a  polgármester 
megemlékezett  Kovács  Barnabásról  a  KOMSZOL korábbi  igazgatójáról,  Öttevény 
szülöttjéről, aki sokat tett a projekt megvalósulásáért.

6. Rendezvény lesz 16-án szombaton a Sportcsarnokban térségi  Majorette gála, mely 9 
órakor kezdődik . Mindenkit szeretettel várnak.  

7. Beadásra  került  a  Belügyminisztériumba  a  Sportcsarnok  nyílászárócseréjére  és 
mozgáskorlátozott feljáróra a pályázat.

8. Árajánlatokat kértem a Faluház tető felújítására 1 ajánlat érkezett be az 5 kérésből. 
mely tartalmazza a RUUKI tip. cserepes lemezborítást és az ereszcsatorna felújítást is. 
Az árajánlat bruttó összege 4,4 MFt.

A testület úgy döntött, hogy vár még több ajánlatot is, azt követően tud határozni.

Ezt követően a testület rátért a 7. napirendi pont tárgyalására

7. napirendi pont 



A 2011. évi Falunap programjának ismertetése
Előadó: Fehérvári Károly ÜB. Elnök

Fehérvári Károly ÜB elnök az alábbiakban ismertette a programot:

A falunap  2011.  április  30-án,  szombaton  kerül  megrendezésre.  Reggel  9-kor  kezdődik  a 
majorettek, a miklósi fúvósok, lovasok, hostessek, motorosok részvételével a falu ébresztése. 
Ekkor kerül sor tombolaosztásra is. A menet a József A. u.-Jókai u. –József A. u.-Dózsa u.-
Arany J.  u.  – Fő u.  –  Béke u.  –  Dózsa u.  –Kossuth u.-Hunyadi  u.  – Petőfi  u.-  Ady U.-
Templom u. – Leneskerti u.- Akác u. – Hunyadi u. – Fő u. –Miklósi u-Móricz Zs. U.-Rudas u. 
– Fő u. –Rózsa u. – Rákóczi u. – Táncsics u. útvonalon jut el a Sportpályára kb. 11 órakor. A 
Sportpályán  9  órától  kezdődik  a  főzés,  ahová  várunk  még  jelentkezőket.  Lesz  origami, 
arcfestés, rajzverseny, gyurmázás egy sátorban, illetve fényképtabló lesz kiállítva, amelyen a 
régi és az új Öttevényről lesznek képek,. Egyet az Őszidők, egyet a KÉK Csillag készít. A 
Benes Csemege a pályán ünnepli 2 éves szülinapját.
12-13 óra között lesz az ebéd, utána palacsintasütés, lángos sütés. 14-19 óra között lesznek a 
programok:  2  bábelőadás,  barantások,  öregfiúk  foci,  színpadi  műsor,  majorettek,  őszidők, 
dunaszentpáli tánc show., ugráló kötél-bemutató.
A gyerekeknek Bakonyi fajátékok, este élőzene Csikvándi zenésszel, 21 órától tábortűz.
Délelőtt sorverseny az iskolásokkal.

A program ismertetése után beszélgetés kezdődött, mivel lehetne az embereket kicsalogatni a 
falunapra, végül a testület úgy zárta a napirendi pontot, hogy valamennyi lakót szeretettel vár 
a rendezvényre.

A napirendi pont tárgyalása után Németh Dóra jegyző ismertette a Győri Többcélú kistérségi 
Társulás előterjesztését  a családsegítés  feladat  ellátására  vonatkozóan.  (  Az előterjesztés  a 
melléklet  részét  képezi.)A  lényeg,  hogy  Öttevény  településnek  mindenképpen  csatlakozni 
kell, hiszen törvényi kötelezettség, természetesen az volna az ideális, ha valamennyi település 
csatlakozna a feladatellátáshoz. Azt javasolta, olyan határozatot fogadjon el a testület, mely 
szerint  Öttevény  település  részt  kíván  venni  a  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  által 
fenntartott  családsegítő  szolgálat  feladat  ellátásában,  úgy  is,  ha  a  kistérség  valamennyi 
önkormányzata részt vesz, úgy is, ha csak Pér, Győrzámoly,  Győrújbarát, Abda, Öttevény,  
Ikrény, Gönyű, Bőny, Dunaszeg, Töltéstava, és úgy is, ha Öttevény, Pér, Abda, Győrújbarát, 
Győrzámoly  települések  vesznek  részt.  Öttevény  község  Önkormányzata  vállalja,  hogy  a 
Társulásnak, mint fenntartónak megfizeti a feladat ellátás normatív támogatás és a kiadások 
közti  különbség  ráeső  részét,  azzal,  hogy  a  kiadás  és  bevétel  közti  különbség  lakosság 
arányosan oszlik meg a települések között.

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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
39/2011. (IV.13.) számú Határozata

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás által létrehozandó családsegítő szolgálatban 
történő részvételről   

                                                                                         

                           Öttevény település részt kíván venni a Győri Többcélú 



                           Kistérségi Társulás által fenntartott családsegítő szolgálat
                           feladat ellátásában, úgy is, ha a kistérség valamennyi önkormányzata
                           részt vesz, úgy is, ha csak Pér, Győrzámoly, Győrújbarát, Abda, 
                           Öttevény, Ikrény, Gönyű, Bőny, Dunaszeg, Töltéstava,
                           és úgy is, ha Öttevény, Pér, Abda, Győrújbarát, Győrzámoly 
                           települések vesznek részt. 
                          Öttevény község Önkormányzata vállalja, hogy a Társulásnak,
                           mint fenntartónak megfizeti a feladat ellátás normatív támogatás és a 
                           kiadások közti különbség ráeső részét, azzal, hogy a kiadás és bevétel 
                           közti különbség lakosság arányosan oszlik meg a települések között.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           A GYTKT Munkaszervezetét értesítse.                                                   

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. április 22.

A határozathozatalt  követően a  polgármester  megemlítette,  hogy a LIMES egykori  római 
útvonalhoz csatlakozott a település is, és erről lesz egy előadás a faluházban. Elmondta, hogy 
megkereste  a  Kisalföld  főszerkesztője  azzal,  hogy  a  falunapi  rendezvényt  szerepelteti  az 
újságban  35-90  eFt  közötti  összegben,  és  a  mellékletet  ennek  fejében  megkapják  az 
előfizetők. Ő maga nem támogatja a kérést , és a testület is a polgármesterrel értett egyet.

Tuba Kálmán képviselő  a testületi ülés végén felajánlotta segítségét a nyárasdi kapcsolat 
létrehozásában, mivel sokat jár Szlovákiában.

A polgármester a felajánlott segítséget megköszönte, és elmondta, hogy a májusi találkozóra 
meghívja a nyárasdi polgármestert.

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

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
       ifj. Rácz József                                                             ifj. Raczenböck Kálmán        
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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