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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2011. július 21. napján 
8.30 órakor  az öttevényi  Polgármesteri  Hivatal termében megtartott   rendkívüli  nyilvános 
testületi üléséről.

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

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

Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület  tagjait.  Megállapította,  hogy a 
képviselő-testület  határozatképes,  mivel  a  megválasztott  7  képviselőből  6  jelen  van.  Ifj. 
Börzsei László képviselő nem jelezte a távolmaradás okát. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte Sik Gyula 
és Fehérvári Károly  képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

1. A volt orvoslakás bérbeadására beérkező igények elbírálása     
Előadó: Király Péter polgármester

2. A FALUHÁZ tetőcseréjére beérkező árajánlatok értékelése 
Előadó: Király Péter polgármester           

3. Új számla nyitása a LEADER pályázat miatt Öttevény község Önkormányzata részére 
Előadó: Király Péter polgármester      

4. A  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodásának  módosítása  a 
családsegítési feladat ellátása miatt
Előadó: Király Péter polgármester        

5. dr.  Mentes  Szilvia  gyermekorvos  kérelmének  elbírálása  a  magánrendelésre 
vonatkozóan
Előadó: Király Péter polgármester 

6. Tájékoztató a GEOTAX Stúdió által elkészített digitális összközműves térképről 
      Előadó: Király Péter polgármester 
7. Egyebek                                                                                



Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

1. napirendi pont  
A volt orvoslakás bérbeadására beérkező igények elbírálása                     
Előadó: Király Péter polgármester       

Király Péter polgármester  elmondta,  hogy az előző ülésen 2011. augusztus 01.  napjától 
döntött a testület az önkormányzati lakás bérbe adásáról. A lakás bérletére 5 érdeklődő adta be 
pályázatát. Dr. Bencze Krisztina és Török Zoltán öttevényi lakosok, akik most kezdenének 
önálló életet.  A hölgy egy ügyvéd mellett  tölti  gyakorlatát  és felajánlotta jogi segítségét a 
későbbiekben.  Itt  tervezik  letelepedésüket.  Tóth  Krisztina  és  Simon  Krisztián  öttevényi 
lakosok,  egy  gyermekük  van,  mindketten  dolgoznak,  jelenleg  albérletben  élnek.  Németh 
Ernőné és lánya, valamint annak élettársa. A leány gyermeket vár, és az apával megromlott a 
kapcsolat. Benes Csilla és családja, akinek ki kell költözni a jelenlegi albérletéből. Simigla 
Attila, aki családjával költözne 1 gyerekkel.

Kérte a képviselőket mondják el véleményüket.

Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő  elmondta, hogy dr. Bence Krisztina és Tóth Krisztina 
pályázat  szimpatikus  számára.  Megkérdezte  továbbá  határozott  vagy  határozatlan  idejű 
szerződést köt e az önkormányzat.

Németh Dóra jegyző elmondta, hogy határozatlan idejűt két hónap rendes felmondási idővel, 
úgy hogy bármelyik fél indokolás nélkül felmondhassa azt.                                    

Tuba Kálmán, ifj. Rácz József és Sik Gyula képviselők  dr. Bencze Krisztina pályázatát 
támogatták.

Kövecses Timea alpolgármester dr. Bencze Krisztináéknak javasolja kiadni a lakást.

Fehérvári Károly képviselő Simigla Attilának javasolja kiadni a lakást.

Az elhangzottak ismeretében Király Péter polgármester határozati  javaslata az, hogy 2011. 
08.01.  napjától  a  június  27-i  ülésen  megfogalmazott  feltételekkel  dr.  Bencze  Krisztina  és 
Török Zoltán öttevényi lakosok legyenek az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti önkormányzati 
lakás bérlői.
 
A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás ( Fehérvári Károly képviselő) szavazattal meghozta 
alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
59/2011. (VII.21.) számú Határozata

az Öttevény , Fő u. 86. szám alatti önkormányzati lakás bérbe adásáról

                           A képviselő-testület az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti   
                           önkormányzati lakást 2011.08.01. napjától kezdődően Dr. Bencze Krisztina
                           és Török Zoltán Öttevény, Jókai u. 29., ill. Öttevény, Hunyadi u. 7. szám
                           alatti lakosoknak adja bérbe az 56/2011. (VI.27.) számú határozatban



                           meghatározott feltételekkel.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           az érintetteket értesítse.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a bérleti szerződés megkötésére.

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. július 25, illetve 2011. július 29.

      2.   napirendi pont   
A FALUHÁZ tetőcseréjére beérkező árajánlatok értékelése 

      Előadó: Király Péter polgármester         

Király  Péter  polgármester  ismertette  a  beérkezett  ajánlatokat  és  az  azokról  készített 
összefoglaló táblázatot. ( az ajánlatok és az összesítő melléklet részét képezi)
Ebből megállapítható, hogy Sreiner Attila és Horváth Győző vállalkozók ajánlata elfogadható, 
összességében  200.000,-Ft  a  különbség  köztük.  A  polgármester  elmondta  azt  is,  hogy  a 
LINDAB-nak van most akcióban tetőcserepe, amit bármely vállalkozót választunk, ő is ennyi 
áron jut hozzá.

9.00  órakor  megérkezett  ifj.  Börzsei  László  képviselő,  így  a  testület  létszáma  7  főre 
emelkedett.

A képviselő-testület hosszan elbeszélgetett a tetőcsere szükségességéről és arról, hogy kit is 
válasszon  kivitelezőnek.  Mindkét  vállalkozót  felhívták  a  helyszínről,  hogy  mikor  tudja 
elvállalni a munkát, de a végső döntést a polgármesterre bízzák, aki a személyes találkozó 
alkalmával a LINDAB-os megoldással korábban elvégzi a kivitelezést, legkésőbb szeptember 
végéig.

Így végül az alábbi határozatot fogadta el a testület 5 igen 2 tartózkodás ( Tuba Kálmán és ifj. 
Raczenböck Kálmán képviselők) mellett :

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
60/2011. (VII.21.) számú Határozata

a FALUHÁZ tetőcseréjére beérkező árajánlatok értékeléséről                     

                           A képviselő-testület felhatalmazza Király Péter polgármestert, hogy     
                           Sreiner Attila vagy Horváth Győző vállalkozóval kössön szerződést a   
                           Faluház tetőcseréjére úgy, hogy az a LINDAB által közölt áron 
                           történjen, illetve amely vállalkozó előbb tudja a kivitelezést megvalósítani
                           

                        
                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. július 29.



                                                                                             
      3. napirendi pont

Új  számla  nyitása  a  LEADER  pályázat  miatt  Öttevény  község  Önkormányzata 
részére      

      Előadó: Király Péter polgármester      
               

Király Péter polgármester ismertette, hogy az elnyert LEADER pályázathoz kapcsolódóan 
van szükség külön Öttevény község Önkormányzata számára számla nyitására. Javasolta az új 
számla megnyitását.

Mivel 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
61/2011. (VII.21.) számú Határozata

az Önkormányzati MVH támogatás igénybevételéhez  új számla nyitásáról Öttevény 
község Önkormányzata nevén                                                                             

                           A képviselő-testület az Önkormányzat által elnyert MVH támogatás  
                           igénybevételéhez Öttevény Község Önkormányzata néven új számla 
                           nyitásáról dönt.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a számlavezetőnél intéz-
                           kedjen a számla megnyitásáról.

                           Felelős: Németh Dóra
                           Határidő: 2011. július 29.

4. napirendi pont  
    A Győri többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Megállapodásának
    módosítása
    Előadó: Király Péter polgármester     

A polgármester elmondta, hogy a június 21-i társulási ülésen döntés született arról, hogy a 
gyermekjóléti szolgálat feladatai kiegészülnek a családsegítéssel, hiszen az kötelező feladat, 
így ezt valamennyi önkormányzatnak el kell fogadnia.

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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
62/2011. (VII.21.) számú Határozata

A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa megállapodásának módosításáról

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a megállapodás    
                           módosítását, mely szerint a gyermekjóléti szolgálat mellett a családsegítés
                           feladatot is ellátja a társulás 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 29.
                           

5. napirendi pont
Dr.  Mentes  Szilvia  gyermekorvos  kérelmének  elbírálása  a  magánrendelésre 
vonatkozóan                   
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester ismertette a kérelmet, mely szerint a MEDIMENT Kft. működési 
engedélyét szeretné a doktornő kiegészíteni magánrendeléssel, melynek ideje csütörtökön 16-
16.30  között.  Mivel  az  orvosi  rendelő  önkormányzati  tulajdonban  van,  engedélyre  van 
szükség. A működési engedélyt az ÁNTSZ adja ki. Előzetesen a polgármester hozzájárult a 
működési engedély módosításához úgy, hogy a bérleti szerződésről a képviselő-testület fog 
dönteni. Erre pedig most kerül sor.
Kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.

Ifj. Börzsei László képviselő havi bruttó 50.000,-Ft bérleti díjat javasolt megállapítani.

Ezzel a testületi tagok nagy része egyet is értett, azaz támogatják a magánrendelést, de csak 
úgy, ha a MEDIMENT Kft. havonta bruttó 50.000,-Ft bérleti díjat fizet.

Király Péter a maga részéről soknak tartotta az összeget, mivel azonban a testület többi tagja e 
mellett volt, így szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.

A  képviselő-testület  6  igen  1  tartózkodás  (  Király  Péter  polgármester)  meghozta  alábbi 
határozatát: 

            
              

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
63/2011. (VII.21.) számú Határozata

A MEDIMENT Kft. részére a magánrendelés idejére bérleti díj megállapításáról  

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete támogatja a       
                           MEDIMENT Kft. magánrendelésre vonatkozó kérelmét úgy, hogy 
                           2011. 08.01. napjától havi 50.000,-Ft bérleti díjat állapít meg tulajdonosként
                           az épület használatára.         
                          

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
a  MEDIMENT Kft-t értesítse. Felkéri továbbá a polgármester a bérleti
szerződés megkötésére.

                            Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester       
                            Határidő: 2011. július 26, illetve 2011. július 29.
                           

                             



6. napirendi pont  
Tájékoztató a Geotax Stúdió által elkészített digitális térképről
Előadó: Király Péter polgármester

A polgármester elmondta, hogy a cég elkészítette a település digitális őszközmű-térképét, így 
a hivatalban az megtekinthető lesz.

A testület a tájékoztatást tudomásul vette.

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

Király Péter polgármester beszámolt arról, hogy egyik gyalogátkelőhely pályázat sem nyert, 
melynek oka hogy a helyi  közút hátra sorolta  mindkettőt,  továbbá,  hogy nem történt elég 
halálos baleset és nem akkora a kamionforgalom, hogy indokolttá tegye. 
Elmondta  azt  is,  hogy pályázati  stádiumba  került  a  belvízelvezetés  kérdése  is,  és  kérte  a 
segítséget,  hogy  a  károsult  lakóktól  szerezze  be  a  testület  a  kárigényt,  illetve  a 
jegyzőkönyveket, mert csak ezek birtokában van esély a pályázaton nyerni. Mindent le kell 
dokumentálni. 
Ifj. Börzsei László képviselő ígéretet tett, hogy beszerzi ezeket a lakóktól.
Szó esett arról is, hogy a TSZ út kivitelezése során az Arany János és a József Attila u-nál  
lévő veszélyes részek kátyúzása is meg fog történni.
Ezzel a testület egyetértett.
Utolsóként  előkerült  Jaga-Szer  Kft.  árajánlata,  mely  a  Fő  u.17-25  között  készülne  el  a 
vízelvezetés , mely közel  700.000,Ft-ot jelent.
A testület felhatalmazta a polgármestert, hogy a munkát rendelje meg, továbbá kezdje meg az 
Akác  u.-  végénél  kialakítandó  vízelvezető  árok  és  a  meglévő   belvízelvezető  csatorna 
összekötését  kitisztítását is.

Az ülés végén a polgármester elmondta, határozatot kell hozni a Sportcsarnok KEOP-2011-
4.2.0  pályázathoz  arról,  hogy  a  közbeszerzési  eljárás  során  az  „Összegzés  az  ajánlatok 
elbírálásáról” című dokumentumot a testület megismerte és azt elfogadta. ( A dokumentum a 
melléklet részét képezi). A közbeszerzési eljárás lefolytatására a közbeszerzési szabályzatunk 
szerint került sor, külsős szakértő bevonásával.

Mivel kérdés nem volt, a polgármester szavazást rendelt el e tárgyban.

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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
64/2011. (VII.21.) számú Határozata

A KEOP-2011-4.2.0/A számú pályázat során a közbeszerzési eljáráshoz tartozó 
Összegzés az ajánlatok elbírálásról című dokumentum elfogadásáról



Öttevény Község Önkormányzatának képviselő testülete az „Önkormányzat tulajdonában álló 
Sportcsarnokának  használati-melegvíz  szolgáltatásának  biztosítása  napkollektoros 
megoldással” tárgyban közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett döntött.
A közbeszerzési eljárás 2011.05.06.-án közvetlen ajánlattételi felhívással induló (Kbt. 251. § 
(2) bekezdése), tárgyalás nélküli eljárás keretében elindult.
Az eljárás lezárását a Bíráló Bizottság az  ÖSSZEGEZÉS AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁ- 
SÁRÓL  c. dokumentumban rögzítette 2011.06.06.-án, melyet a Képviselő Testület elfogadja

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

                            Felelősök: Németh Dóra jegyző   
                            Határidő:  2011. július 29.

                           

                               
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, Király Péter polgármester megköszönte a részvételt , 
és 9.30 órakor a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
      Fehérvári Károly                                                                  Sik Gyula 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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