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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2011. június 27. napján 
14.00 órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott  nyilvános  testületi 
üléséről.

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

Előre nem jelentette be távolmaradását:  Fehérvári Károly képviselő,  ifj.  Börzsei László 
képviselő
                              
Állandó  tanácskozási  joggal  meghívott: Németh  Dóra  jegyző,  Kövecses  Timea 
alpolgármester

Tanácskozási joggal meghívottak: Dömötör Rozalinda, Tolnay Gáborné intézményvezetők

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  intézményvezetőket.  Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület 
határozatképes, mivel a megválasztott 7 képviselőből 4 jelen van. Sik Gyula képviselő jelezte, 
egyéb  elfoglaltsága  miatt  nem tud  részt  venni  a  testületi  ülésen,  Fehérvári  Károly  és  ifj. 
Börzsei László képviselők nem jelezték a távolmaradás okát. 

A  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  értelmében  a  polgármester  felkérte  ifj. 
Raczenböck Kálmán és ifj. Rácz József 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. Beszámoló a Mackó- Kuckó Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde 2010/2011. –es
      tanévéről

Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető
3. Beszámoló az Öttevényi Általános Iskola 2010/2011-es tanévéről 

Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető 
4. Beszámoló Öttevény község Iskolájáért Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásáról    

Előadó: Tolnay Gáborné Kuratóriumi elnök
5. Előterjesztés a térítési díjakról szóló rendelet-tervezetről   

Előadó: Németh Dóra jegyző    



6. Előterjesztés a 2/2011. (II.15.) a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló rendelet 
módosításáról

      Előadó: Németh Dóra jegyző
7. Előterjesztés az Önkormányzati Kft. létrehozására                                      

Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

8. Tájékoztató az önkormányzati intézmények nyári karbantartási munkáiról
Előadó: Király Péter polgármester

9. Előterjesztés  a  Győri  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
projekt önrészének megfizetéséről
Előadó: Király Péter polgármester

 10. 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 annyival egészítette ki, a májusi 
ülés  egyik  fontos  döntése  a  Miklósi  úti  telkek  árának  alacsonyabb  összegben  történő 
meghatározása, továbbá a KÉK Duna rádióban történő meghirdetése volt. Egy telket sikerült 
értékesíteni.  Ezen  az  ülésen  döntött  a  testület  a  temetőgondnoki  állás  meghirdetéséről  is, 
melyet az önkormányzati kft. megalakítása napirendi pontnál ismertetünk.

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

A képviselő-testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
47/2011. (VI.27.) 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   
Beszámoló  a  Mackó-  Kuckó  Napközi  otthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  2010/11.  –es 
tanévéről   

      Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  az  intézményvezetőt  és  felkérte,  hogy az  írásban 
kiküldött anyagot szóban röviden egészítse ki.

Dömötör  Rozalinda  intézményvezető  köszöntötte  a  képviselő-testület  megjelent  tagjait, 
majd az alábbiakat adata elő:



Az óvoda az Alapító Okiratban szerepelő létszámnak megfelelően működik, a csoportokban 
26,27 gyermek  van,  és  a  felmérések  szerint  a  gyermeklétszám nem változik  a  következő 
években. A személyi  feltételek jók, hisz megvan a 2 óvónős norma a csoportokban. Több 
dolgozó  rendelkezik  az  alapvégzettségén  kívül  más,  hasznosítható  képesítéssel.  A 
bölcsődében is minden dolgozó szakképzett. Fontos megemlíteni, hogy a következő 5 évben 4 
dolgozó nyugdíjazására kerül sor. A tárgyi feltételek adottak, a bölcsődei ellenőrzések során 
mindig kihangsúlyozzák, hogy példaértékű összefogással épült. Jelenleg a hátsó csoportszoba 
felújítása zajlik, és meg kell oldani az ütésálló talajt az udvaron.
A  szakmai  munkáról  szólva  kiemelte,  hogy  elsődleges  az  egészséges,  harmonikus 
személyiségfejlesztés,  továbbá  a  játék,  hisz  a  gyermekek  azon  keresztül  fejlődnek. 
Megemlítette  mennyi  programot  szerveznek  a  gyermekeknek,  sok  esetben  közösen  a 
szülőkkel.  Ismertette  a  szülők  egy  csoportjának  tavasszal  megírt  a  törvényes  működést 
kétségbe  vonó  levelét,  és  elmondta  a  jegyző  annak  minden  pontját  kivizsgálta  és 
megállapította, hogy az intézmény törvényesen működik.
A  kivizsgálás  eredményeképp  áprilistól  meghosszabbított  nyitva  tartással  üzemel  az 
intézmény, az óvodai leállás 5 főnek okoz gondot, ők a bölcsődei csoportban óvodapedagógus 
felügyelete mellett hagyhatják gyermeküket.
Kérés volt,  a  tiszta  csoport  is,  viszont  a felmérések után mindössze 20 szülő kérte,  így a 
vegyes csoportok maradnak.
Ismertette  még  az  intézmény  erősségeit  és  gyengeségeit,  majd  megkérte  a  jelenlévőket 
mondják el véleményüket.

Király  Péter  polgármester  megköszönte  az  intézmény  dolgozóinak  munkáját  és 
mindannyiiknak jó pihenést kívánt.

Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő  megkérdezte,  hogy a logopédiai szolgáltatást  igénybe 
vevő gyermekeknek mekkora a beszédhibájuk és hány éves korosztályt érintenek.

Dömötör Rozalinda intézményvezető  válaszában kifejtette,  hogy az 5-6 éves korosztályt 
érinti, hiszen 3 éves kortól 5 éves korig változhat még a beszéd. Jelezte viszont, hogy egyre 
komolyabb beszédhibák vannak, melyeket a logopédus az iskolában tovább próbál kezelni.

14.15 órakor megérkezett Fehérvári Károly képviselő, így a képviselő-testület létszáma 5 főre 
emelkedett.

Mivel  több kérdés 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
48/2011. (VI.27.) számú Határozata

a  Mackó- Kuckó Napközi otthonos Óvoda és Bölcsőde 2010/11 tanévéről szóló 
beszámoló elfogadásáról  

                           A képviselő-testület az intézmény beszámolóját az előterjesztésben
                           foglaltak szerint változatlan tartalommal elfogadja.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.  
                                                                                                  



      3. napirendi pont
Beszámoló az Öttevényi Általános Iskola 2010/11.-es tanévéről 

      Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető
               

Király Péter polgármester köszöntötte az intézményvezetőt, majd megkérte, hogy az írásban 
kiküldött anyagot szóban egészítse ki.

Tolnay Gáborné intézményvezető  köszöntötte a képviselő-testület  tagjait  majd elmondta, 
hogy az idei tanévben 3 sikeres pályázata volt az iskolának, melynek eredményeként még 
hatékonyabbá  tehető  a  nevelő  munka.  Említést  tett  a  szakos  ellátottságról,  mely  jónak 
mondható,  informatika,  német,  angol,  és  testnevelés  tantárgyakból  kell  7-8.  osztályban  a 
szakos ellátottságot megoldani úgy, hogy a pedagógusok vállalják a képzést. Megemlítette, 
hogy a tanulók rendkívül jó eredményeket értek el a sport terén, 1 fő országos bajnok lett 
futásban, a kézilabdás lányok 10. helyezést értek el az országos döntőben, a majorette csoport 
is  jól  szerepelt.  Ez utóbbival  kapcsolatban elmondta,  hogy az ÖTC vezetésével  felveszi  a 
kapcsolatot annak érdekében, hogy a továbbiakban is ÖTC Kavalkád néven szerepelhessen a 
csoport.
Megemlítette,  hogy a tanulói létszám növekedni fog, hiszen 28 első osztályos tanuló lesz. 
Ezzel együtt viszont a pedagógus létszám 12 fő és az óraadók lesznek. 1 dolgozótól kellett  
sajnálatos események miatt megválni.
Felhívta  a  figyelmet  az  igazolatlan  hiányzások  jelenség megjelenésére  is,  melynek  a  jogi 
következményével minden gyermeknek és szülőnek tisztában kell lenni. Hangsúlyozta, hogy 
az iskola nem a szülő helyett, hanem a szülővel együtt neveli a tanulókat.
Beszélt még az speciális nevelési igényű tanulókról is, akik jogszabály alapján pluszfejlesztő 
munkát igénylenek, és sajnos növekszik a számuk.

Kérte a testületet tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

14.30  órakor  megérkezett  ifj.  Börzsei  László  képviselő,  így  a  testület  létszáma  6  főre 
emelkedett.

If.  Börzsei  László  képviselő  megköszönte  az  igazgató  asszony  segítségét,  hogy  a 
hagyományőrző  egyesület  a  Sportcsarnok  mögött  füves  részén  edzhet.  Elmondta,  hogy 
indulnak a baranta edzések, ahol a rend, a fegyelem lesz a kiindulópont  és ahová óvodás 
kortól várják a fiatalokat.

If.  Rácz  József  képviselő  beszélt  a  szülői  klubról,  ahová  neves  előadókat  hív  meg  az 
intézmény és remélte, hogy azon szülőkhöz is eljut a program, akiknek az valóban szól.

Király Péter polgármester megköszönte a pedagógusok munkáját, a sikeres pályázatokat és 
elmondta  azt  is,  hogy  ő  is  szembesült  azzal  az  esettel,  amikor  a  tanulók  igazolatlanul 
hiányoznak. Ennek kapcsán jelezte, sajnos a szülők nem vették elég komolyan a történteket és 
úgy vette észre-annyira nem is törődtek ennek következményével.
Elmesélte a kisiskola ablakait 14 év felettiek dobálták ki vandál módon, ezért feljelentést tett a 
rendőrségen és kérte, hogy a kárt térítsék meg. Az ügyészség az eljárását megszüntette, mert 
20 eFt alattinak ítélte meg a rongálást.

Németh  Dóra  jegyző  felhívta  a  szülők  figyelmét  az  igazolatlan  mulasztások 
következményeire. Mely szerint 10 óra hiányzásnál enyhébb következményekkel jár, 50 óra 
igazolatlan  hiányzás,  a  gyermek  védelembe  vételét,  valamint  a  gyermek  után  folyósított 



iskolázatási  támogatás  folyósításának  felfüggesztését  jelenti.  Ez  utóbbi  esetben  nincs 
mérlegelési  jogköre a hatóságnak az eljárást  le kell  folytatni.  Ilyenkor a családi  pótlék az 
önkormányzat  külön e célra  megnyitott  számlájára érkezik a  Kincstártól  és amennyiben a 
jegyző úgy látja a felülvizsgálat során, hogy a tanuló és a szülő eleget tett a kötelezettségének, 
utólag jut hozzá a szülő a pénzhez. Nem véletlen a jogszabályalkotói szándék, hiszen anyagi 
hátránnyal sújtja azt a szülőt, aki nem járatja gyermekét iskolába.

Mivel  több 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
49/2011. (VI.27.) számú Határozata

az Öttevényi Általános Iskola  2010/11 tanévéről szóló beszámoló elfogadásáról  

                           A képviselő-testület az intézmény beszámolóját az előterjesztésben
                           foglaltak szerint változatlan tartalommal elfogadja.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.  

4. napirendi pont  
    Beszámoló az Öttevény Községért Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásáról 
    Előadó: Tolnay Gáborné a Kuratórium elnöke
              
Tolnay Gáborné szóban nem egészítette ki az anyagot.

Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.

Ifj. Rácz József képviselő szót kért és megköszönte az önkormányzatnak, az alapítványnak 
és a szülői munkaközösségnek a békéscsabai országos döntőn való anyagi segítséget.

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
50/2011. (VI.27.) számú Határozata

az Öttevényi község Iskolájáért Közalapítvány 2010. évi gazdálkodásáról szóló 
beszámoló elfogadásáról

                           A képviselő-testület a közalapítvány beszámolóját az előterjesztésben
                           foglaltak szerint változatlan tartalommal elfogadja.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.  

                            



5. napirendi pont
Előterjesztés a térítési díjakról szóló rendelet-tervezetről                                           
Előadó: Németh Dóra jegyző 
            

Németh Dóra jegyző elmondta, hogy két éve nem emelt térítési díjakat az önkormányzat. Ez 
most  időszerű a szolgáltató-váltás  miatt  is.  Hangsúlyozta,  hogy a szolgáltatónak a  térítési 
díjakért ténylegesen nem ennyit fizet az önkormányzat, vagyis az igénybevevők mindegyikét 
támogatja az önkormányzat naponta nem csak a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 
részesítetteket, valamint a szociálisan rászorultakat. Az áremelés 10%-os mértékű, kivéve a 
bölcsődét, aminek nem változik az ára.

Király Péter polgármester ismertette a július 01-től életbe lévő díjakat.

Ifj. Rácz József képviselő megkérdezte, a térítési díjak befizetési rendje változni fog e.

Németh Dóra jegyző  válaszában elmondta,  hogy eddig utólag fizettek az igénybe vevők, 
szeptember  01-től  pedig  előre  történő  fizetés  lesz.  Ennek  az  oka,  többen  nem fizették  a 
gyermekeik óvodai, iskolai térítési díját.

Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel több hozzászólás 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
10/2011. (VI.29.) számú Rendelete

az étkezési, valamint az intézményi térítési díjak meghatározásáról    

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint állapítja
                           meg 2011. július 01. napjától az étkezési, valamint az intézményi 
                           térítési díjakat.
                            
                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           kihirdetéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. július 10.
 
                             
       6. napirendi pont

Előterjesztés a 2/2011. (II.15.) a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló rendelet 
módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző            
            

Németh Dóra jegyző elmondta, a Kormányhivatal Törvényességi osztálya arról tájékoztatta, 
hogy a rendelet 5.§-ában a köztisztviselőt nem és, hanem vagy illeti meg a szabadidő, vagy 



annak pénzbeli ellentételezése. Ez az 1.§-ban szerepel a módosításban. A másik, hogy ebben a 
rendeletben nem szerepelhet az anyakönyvvezetők részére a ruházati költségtérítés, így azt az 
1. számú mellékletből kivesszük és a hivatal SZMSZ-ébe kerül beépítésre.

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

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2011. (VI.29.) számú Rendelete

a 2/2011. (II.15.) számú, a házasságkötések szolgáltatási díjairól szóló rendelet 
módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja
                           a rendeletét.                                                                       
                            
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

                           Az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihirdetéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. július 10.
 
                                         
7. napirendi pont
Előterjesztés Önkormányzati Kft. létrehozására                                        
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző
             

Király Péter polgármester az írásban kiküldött anyagot szóban részletesen ismertette, külön 
kiemelve az alapítással járó nehézségeket.
Elmondta, hogy két önkormányzati  kft-t tanulmányozott  az alpolgármester asszonnyal  és a 
jegyzővel. Dunakiliti és Mosonszolnok települések lakosságszáma fele, költségvetése pedig 
kétszerese,  háromszorosa  az  Öttevényinek.  Mindkét  település  jelentős  iparűzési  adóval 
rendelkezik,  a  kft.  megalakításakor  30-40  millió  tőkét  bocsátott  rendelkezésre.  Kérdéses, 
honnét  vegyünk  ekkora  tőkét.  Az is  kérdéses,  mekkora  gépparkot  tudunk mi  átadni,  hisz 
mindkét falunak nagyobb eszközparkja van. A kft-k közül a Mosonszolnoki 3 én után termel 
nyereséget, a dunakiliti a mai napig nem. A Mosonszolnoki polgármester elmondta évi 100 
milliós önkormányzati megrendelés kell ahhoz, hogy a 7+1 fő bérét, a dologiakat kitermelje. 
Jelenleg nálunk nincs ekkora beruházás.

Kérdés még, hány fővel indulnánk, a feladatok nagyjából már körvonalazódtak.

Ezt követően kérte a testületi tagokat, mondják el véleményüket.



Kövecses  Tímea  alpolgármester  elmondta,  hogy  a  két  településen  a  feladatok 
menniységének ellátásában volt nagy különbség, illetve a Dunakilti polgármester elmondta, 
hogy a képviselő-testület  nem támogatja egységesen a kft-t,  ezért  nem sikerült  eddig több 
feladatot a kft. keretibe bevonni.  

Fehérvári  Károly  képviselő  támogatta  a  kft.  megalakítását,  véleménye  szerint  a  pontos 
feladatokat  kell  meghatározni  és  a  jelenlegi  költségvetésben  szerepelő,  később  a  kft-be 
szervezendő feladatok költségeit kell összevonni. Fontosnak tartotta azt is, hogy megfelelő 
kvalitású ügyvezetőt sikerüljön találni a cég vezetésére.

Ifj.  Raczenböck  Kálmán  képviselő  is  támogatta  a  kft.  megalakítását,  de  már  konkrét 
feladatokkal,  és  ahhoz rendelt  pénzekkel.  Véleménye  szerint  az  indulótőkének  egy részét 
kellene csak az alapításkor a cég részére bocsátani, a többit egy év alatt több részletben.

Ifj. Börzsei László képviselő szintén támogatta a kft. megalakítását, melyhez viszont pontos 
számokat kért a polgármestertől, jegyzőtől. Viszont a sportcsarnok működtetését továbbra is 
bérleti szerződés formájában látja jónak. Javasolta, hogy meghívásos alapon hirdesse meg a 
testület a sportcsarnok és a büfé működtetését. 

Ifj.  Rácz  József  képviselő is  támogatta  a  cégalapítást,  de  komolyabb  előkészítő  munkát 
megelőzően, és a sportcsarnok működtetését ő is bérletbe javasolja ellátni.

Király Péter polgármester is azzal értett egyet, hogy a sportcsarnok és a büfé működését a 
korábbi  bérleti  szerződés  formában  lássa  el  az  önkormányzat.  A  temető  működéséről  is 
beszélni  kell,  hiszen a  májusi  ülésen döntött  a  testület  arról,  hogy a kft.  megalakításának 
függvényében a temető-gondozási feladatokat is visszaveszi a JÓSZÍV Kft-től.

Ezt  követően  hosszas  vita  alakult  ki  a  kft.  megalakításával  kapcsolatban  érveket  és 
ellenérveket felsorakoztatva, végül a polgármester javaslatára az alábbi határozatok születtek.

A sportcsarnok  és  büfé  működésével  kapcsolatban  a  javaslat,  hogy meghívásos  alapon  a 
korábbi pályázati kiírás feltételei mellett 2011. szeptember 01-től kerüljön kiadásra.

Ifj. Börzsei László az üléstermet elhagyta 16.30 órakor, így a képviselő-testület létszáma 5 
főre csökkent.

A javaslatot  4 igen 1 tartózkodás  (  ifj.  Raczenböck Kálmán képviselő )  mellett  a testület 
elfogadta:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
51/2011. (VI.27.) számú Határozata

az Öttevényi Földvári Tibor Sportcsarnok további működtetéséről

                           A képviselő-testület 2011. szeptember 01. napjától bérbe 
                           kívánja adni az öttevényi sportcsarnokot és büfét a 11/2011. (II.09.)
                           számú Képviselő-testületi határozatban meghatározott feltételekkel
                           újabb pályázat kiírása nélkül meghívásos alapon.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a bérleti szerződést



                           kösse meg.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. augusztus 15.

A  második  javaslat  a  temető  fenntartására  vonatkozik,  és  azt  tartalmazza,  hogy  ebben  a 
tárgyban hozott határozatát a képviselő-testület visszavonja és a temető fenntartására a 2011. 
évben  a  JÓSZÍV  Kft-vel  köt  szerződést,  odafigyelve  arra,  hogy  a  fűnyírást  megfelelő 
gyakorisággal és minőségben végezzék el, és szükség esetén az önkormányzat munkavállalói 
is segítsenek be.

Ezt a javaslatot a képviselő-testület 4 igen 1 tartózkodás ( ifj. Raczenböck Kálmán képviselő) 
mellett fogadta el.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
52/2011. (VI.27.) számú Határozata

az Öttevényi köztemetők további üzemeltetéséről, valamint a 42/2011. (V.11.) számú 
határozat visszavonásáról

                           A képviselő-testület a 2011. májusi ülésén hozott 42/2011. (V.11.) számú
                           határozatát visszavonja és a 2011. évben a JÓSZÍV KFT-vel köt szerződést
                           a temető üzemeltetésére. Felhívja az önkormányzat az üzemeltető   
                           figyelmét, hogy megfelelő gyakorisággal és minőségben gondoskodjon
                           a temető karbantartásáról.

                           Amennyiben szükséges az önkormányzat saját munkavállalóit is bevonhatja 
                           a feladat ellátásába.
                           
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
                           foglaltakról az érintettet értesítse.
                         
                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. július 10.    

A  harmadik  javaslat  arra  vonatkozik,  hogy  az  önkormányzati  kft.  megalakítását  elő  kell 
készíteni  úgy,  hogy a költségvetésből  össze kell  gyűjteni  azon kiadás nemeket,  amelyeket 
jelenleg  erre  a  feladatra  költünk,  azt  összegezni  kell.  A  Kft.  által  ellátandó  lehetséges 
feladatok:  zöldterületek  karbantartása  (fűnyírás,  hó  eltakarítás)  az  önkormányzati 
intézmények  karbantartási  feladatai,  temető  üzemeltetése,  sportcsarnok  működtetése,  az 
iskolai takarítási feladatok.

Ezzel  a  javaslattal  5  igen  egyhangú  szavazattal  a  testület  egyetértett  és  meghozta  alábbi 
határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
53/2011. (VI.27.) számú Határozata

az Önkormányzati Kft. létrehozása érdekében teendő intézkedésekről 

                           A képviselő-testület továbbra sem veti el az önkormányzati kft.



                           létrehozását. A testületi döntés konkrét meghozatalához meghatározza
                           a feladatokat. Ezek: zöldterületek karbantartása, temető karbantartás,
                                                            önkormányzat intézményeinek karbantartása,
                                                            sportcsarnok üzemeltetése, 
                                                            Általános Iskola takarítási feladatai.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 
                           költségvetésben ezen feladatokra elkülönített kiadásokat gyűjtse
                           ki, dolgozza össze, így segítve a képviselő-testület döntését.

                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. augusztus 31.

                                                                                   
Ifj. Börzsei László képviselő 16.40 órakor visszatért az ülésterembe, így a testület létszáma 6 
főre növekedett.

8. napirendi pont
Tájékoztató az önkormányzati intézmények nyári karbantartási munkáiról       
Előadó: Király Péter polgármester

Király  Péter  polgármester  elmondta  az  Óvodában  az  egyik  csoportszoba  felújítása, 
álmennyezettel történő ellátása zajlik, illetve a még ki nem cserélt nyílászáró cseréje, az udvar 
talajának ütésgátlóvá tétele. Az iskolában nagyobb felújítás nem lesz, a tanáriban kerül sor az 
összes  tanári  asztal  cseréjére.  Az  önkormányzatnál  pedig  a  parkoló  kialakításának  végső 
munkálatai zajlanak.
Most kerül sor a konyha felújítására,  a mai  napon megkezdődött  a járólapozás,  majd ajtó 
cserére és festésre kerül sor július 18-i befejezéssel.
A nyár folyamán a Táncsics utca is eredeti állapotába kerül a szeméttelep megszüntetésével 
járó hibák kijavítását követően.

A tájékoztatót a testület tudomásul vette.

                           
9. napirendi pont
Előterjesztés  a  Győri  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás 
projekt önrészének megfizetéséről
Előadó: Király Péter polgármester
            
Király Péter polgármester részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot és elmondta a 
javaslat  a  ténylegesen  megvalósult  beruházás  10  %-os  önrészének  lakosságarányos 
megfizetése.

Ezzel a képviselők nem értettek egyet, ők a 2003-as határozatban meghatározott összeg 10 %-
ának lakosságarányos részét tartják jogosnak.

Végül a polgármester is egyetértett ezzel, de ezt is kamatmentesen két részletben, hisze ez is 
kb. 7 millióFt, melyet az idei költségvetésben nem tervezett a testület.

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
54/2011. (VI.27.) számú Határozata 

a Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási önkormányzati Társulás pályázati 
önrészének megfizetéséről

                           A képviselő-testület a Győr Nagytérségi Hulladék-
                           Gazdálkodási Önkormányzati Társulás 
                           KEOP1.1.1/2F-2008-001 számú projekt megvaló-
                           sításához szükséges önrész megfizetését a 
                           21/2003. (III.26.) számú képviselő-testületi határozatban
                           foglaltak szerint tudja vállalni. E szerint a bruttó 8 milliárdos
                           beruházásban az önkormányzatok által fizetendő 10 %-os 
                           önrész ráeső lakosság-arányos részét vállalja.
                           Ennek összege: 7.105.470,-Ft, amelyet a testület
                           kamatmentesen 2 részletben, 2011. szeptember 30-ig, ill.
                           2012. június 30-ig tud kiegyenlíteni.
                           A települést terhelő önrésszel kapcsolatos költségek
                           összegét az önkormányzat nem a közszolgáltatási díjban
                           kívánja érvényesíteni.
                           A képviselő-testület felhatalmazza Király Péter polgár-
                           mestert, hogy az önrészt hitelfelvétellel biztosító
                           GYŐRSZOL Zrt-vel az önkormányzat nevében szerző-
                           dést kössön.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
                           határozatban foglaltakról a GYŐRSZOL Zrt-t értesítse.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. június 30.

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

Király Péter polgármester ismertette a testülettel a két ülés közötti döntést igénylő ügyeket, 
valamint a fontosabb történéseket.

1. TIOP Pályázat helyszíni ellenőrzése 2011. 06.20. megtörtént
2. KKK pályázat nem nyert 
3. Népszámlálás 2011. október : 06.01-től lehet számlálóbiztosnak jelentkezni
4. BM-es pályázat még nem tudjuk a pontos fejleményeket, de rendeletmódosítás 

történik
5. Széchenyi tervpályázat a sportcsarnokra beadásra került



6. kistérségi társulási megállapodás módosítása Gönyű részt kíván venni a 
mozgókönyvtári feladatok ellátásában. Erről testületi határozatot kell hozni, melyet a 
testület 6 igen egyhangú szavazattal támogatott és meghozta határozatát:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
55/2011. (VI.27.) számú Határozata

A Győri Többcélú Kisétűségi Társulás Tanácsa megállapodásának módosításáról

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a megállapodás    
                           módosítását, mely szerint Gönyű település is csatlakozik a mozgó
                           könyvtári szolgáltatáshoz elfogadja.
                          

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

                            Felelős: Németh Dóra jegyző       
                            Határidő: 2011. július 10.

                                                                                                                                          

7. Brányi Karolina felmondta a bérleti szerződést-szolgálati lakás. A testületnek erről is 
döntést kell hoznia. A javaslat 2011. 08.01. napjától 30.000,Ft bérleti díj + rezsi. Ezzel 
a testület egyetértett és 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
56/2011. (VI.27.) számú Határozata

A Fő u. 86. szám alatt lévő önkormányzati lakásbérleti díjának megállapításáról és a 
bérlet meghirdetéséről

                           A képviselő-testület 2011. 08.01. napjától bérbe kívánja adni az    
                           Öttevény, Fő u. 86. szám alatti önkormányzati lakást 30.000,-Ft
                           + rezsi/hó bérleti díjért.          
                          

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a KÁBEL-TV-ben        
Hirdesse meg a bérleményt a fenti feltételekkel.               .       

                            Felelős: Király Péter polgármester
                            Határidő: 2011. július 10.

8. Köszönet Rácz Józsefnek a gyermeknap megtartásáért

Németh Dóra jegyző  elmondta dönteni kell még a fogászati ügyeleti szerződésről is, mely 
tartalmilag, törvényileg elavult, az önkormányzat részére plusz kötelezettséget nem jelent.

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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
57/2011. (VI.27.) számú Határozata

az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény által megküldött a fogászati ügyeleti 
ellátásra vonatkozó megállapodás testületi határozattal történő megerősítéséről



                           A képviselő-testület az EESZI Győr által megküldött megállapodást   
                           Jelen határozatával megerősíti.                                      
                                  
                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban        
                           foglaltakról az érintettet értesítse, és a megállapodást írja alá.

                            Felelős: Király Péter polgármester
                            Határidő: 2011. július 10.

A jegyző elmondta  még,  hogy a  Megyei  Önkormányzat  01/371-3/2011.  számú  levelében 
megkereste  az  önkormányzatot  adjon  állásfoglalást  a  megyei  fenntartású  intézmények 
átszervezéséről a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. törvény 10.§ (1) bekezdésének 
k) pontja alapján.. A döntésről már tájékoztatni kellett volna a megyét, de csak most került sor 
testületi ülésre. Az érintett intézmények Pedagógiai Intézet összevonása a gyógypedagógiai 
szolgálattal,  a  Dr.  Piróth  Endre  Mentálhigiénés  Otthon  és  az  értelmi  Fogyatékosok 
Rehabilitációs  intézmény  összevonása,  az  Idősek  Otthona  Jobaháza  és  a  Felnőttkorú 
Fogyatékosok  Otthona  Pásztori  összevonása,  valamint  a  gyermekvédelmi  Központ  és  a 
Doborjáni Ferenc nevelési-oktatási központ összevonása.

A  képviselő-testület  az  előterjesztésben  foglaltakkal  egyetértett  és  6  igen  egyhangú 
szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
58/2011. (VI.27.) számú Határozata

a megyei fenntartású intézmények átszervezésének támogatásáról 

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja 
                           A Győr-Moson-Sopron megyei önkormányzat által fenntartott
                           intézmények ( közoktatási, szociális, gyermekvédelmi) átszervezését.

                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban        
                           foglaltakról a Megyei Közgyűlés elnökét értesítse.        

                            Felelős: Király Péter polgármester
                            Határidő: 2011. július 10.

Ezt követően  Kövecses Timea alpolgármester  kért  szót és elmondta a Dózsa u.  Béke u. 
közötti vasút felöli oldalon nagy a gaz a fű, és a sínek között is. Kérte a hivatalt, hogy terület  
kezelőjét szólítsa fel a rendbetételre.
Elmondta még,  hogy Fülöpné Árki Terézia  megyei  képviselő lemondása után dr. Szakács 
Imre a megyei közgyűlés elnöke őt kérte fel az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság elnöki 
posztjára, melyet elfogadott, így 2011. május 24. napjától látja el ezt a funkciót.

Ifj. Rácz József képviselő  felhívta a figyelmet a járdába nyúló ágakra, bokrokra, melyek a 
közlekedést  akadályozzák,  valamint  nemtetszését  fejezte  ki  az  E-ON  által  végzett 
gallytalanítással kapcsolatban.



Ifj.  Raczenböck  Kálmán képviselő  elmondta,  a  Táncsics  u-i  lakók  keresték  meg,  hogy 
tolmácsolja  kérésüket  a  GYŐRSZOL-nak  a  kukák  visszahelyezésével  kapcsolatban,  mely 
balesetveszélyes.

Ifj. Börzsei László képviselő a Jókai u-i játszótér további felújításához, valamint az erdészet 
közmunkprogramjához kért kb. 30 eFt-os önkormányzati támogatást. 

                               
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, Király Péter polgármester megköszönte a részvételt , 
mindenkinek jó nyarat kívánt és 17 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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