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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  augusztus  23. 
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
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    Sik Gyula alpolgármestert
                                    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.

Az ülésen 2 állampolgár vett részt.

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 7 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte Fehérvári 
Károly 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. Előterjesztés a képviselő-testület és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II.15.) számú rendelet módosításáról
Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

3. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

4. Előterjesztés az Öttevényi Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról 
Előadó: Németh Dóra jegyző              



5. Előterjesztés  a  Mackó-Kuckó  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  Alapító 
Okiratának módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző    

6. Előterjesztés  az  Öttevényi  Általános  Iskola  Pedagógiai  Programjának  és  Helyi 
Tantervének módosításáról

      Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető
7.   Tájékoztató a 2011. évben beadott és a 2011. évben elbírált pályázatok állásáról

 Előadó: Király Péter polgármester
8. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projektje önrészének 

megfizetésére vonatkozó megállapodás-tervezet megtárgyalása
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

9.  Egyedi ügyek (zárt ülés)
 Előadó: 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 júniusi 
rendes  és  júliusi  rendkívüli  ülés  legfontosabb  döntései  értelmében:  2011.  szeptember  01. 
napjától a POLUS SPORT Kft. üzemelteti a Sportcsarnokot és a büfét, 2011. augusztus 01. 
napjától a testületi határozat értelmében a fiatalok beköltöztek az önkormányzati lakásba, és 
dr. Mentes Szilvia gyermekorvos a magánrendeléséhez megállapított bérleti díjat nem fogadta 
el, így a közben kiadott engedély ellen fellebbezést nyújtott be az Önkormányzat, melyre az 
ÁNTSZ a korábbi magánrendelés engedélyezését visszavonta.

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
65/2011. (VIII.23.) 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 képviselő-testület és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. 
(II.15.) számú rendelet módosításáról

      Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
       Király Péter polgármester
       Németh Dóra jegyző



Király Péter polgármester átadta a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.

Ifj.  Rácz  József  PB  elnök  elmondta,  hogy  a  bizottság  ma  délutáni  ülésén  tárgyalta  a 
napirendi pontot. A felvetődött kérdésekre a jegyző válaszolt, így 3 igen egyhangú szavazattal 
javasolja a bizottság az előterjesztést változatlan tartalommal elfogadni.

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

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2011. (VIII.31.) számú Rendelete

a  képviselő-testület és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.)  számú 
rendelet módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztést változatlan tartalommal elfogadja.

                           Az előterjesztés és a kihirdetett rendelet a melléklet részét képezi.

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző 
                           Határidő. 2011. szeptember 02.
                           
      3. napirendi pont

Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
      Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke

       Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző
               

Ifj. Rácz József PB elnök tájékoztatta a testületet, hogy a pénzügyi bizottság ezt a napirendi 
pontot is megtárgyalta,  és 3 igen egyhangú szavazattal  elfogadásra javasolta a testületnek. 
Elmondta még, hogy az ülésen elhangzott, a kintlévőség a korábbi 13,10 millióról 5. millió 
Ft-ra csökkent.

Király Péter polgármester hozzátette, hogy július hónapban realizálódott a telekértékesítésre 
tervezett  egész  évi  bevétel,  hisz  a  SZIGETKÖZ QUELLE Kft.  a  belterületbe  vonás  után 
megvásárolta az ingatlanokat.  

Kövecses  Timea  alpolgármester  megjegyezte,  hogy  az  I.  féléves  teljesítésen  látszik  a 
takarékos gazdálkodás és kívánja, hogy a második félévet is ilyen eredménnyel tudja zárni az 
önkormányzat.

Mivel több hozzászólás 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
66/2011. (VIII.23.) számú Határozata

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról

                           A képviselő-testület a költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló 
                           beszámolót  változatlan tartalommal elfogadja.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.  

4. –5. napirendi pont  
 Előterjesztés az öttevényi Általános Iskola és a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda 
és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző                  
              
Király  Péter  polgármester  köszöntötte  Tolnay  Gáborné  és  Dömötör  Rozalinda 
intézményvezetőket, majd felkérte a jegyzőt a napirendi pont ismertetésére.

Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött előterjesztést részletesen ismertette, majd megkérte 
a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
67/2011. (VIII.23.) számú Határozati javasla  ta  

az Öttevényi Általános Alapító Okiratának módosításáról

                           Öttevény község Önkormányzati képviselő-testülete az Általános
                           Iskola Alapító Okiratát a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény
                           121. § (1) bekezdés 129. pontjának változása miatt 2011. szeptember 01.
                           Napjától az alábbiak szerint módosítja:

                           A 12. ) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                          Az intézmény alaptevékenysége:  általános iskolai nappali rendszerű nevelés, 
         oktatás 1-4 évfolyamon 852011, 5-8 évfolyamon 852021, Sajátos nevelési   
         igényű általános iskolai tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása 1-4 

                          évfolyamon 852012-1, 5-8 évfolyamon 852022-1, Napközi otthoni és 
                          tanulószobai foglalkozás ( szorgalmi időben) általános iskolai
                          napközi otthonos 
                          nevelés 855911-1, általános iskolai tanulószobai nevelés 855914-1

         Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1 
                Az iskola feladata biztosítani az általános iskolai nevelést
                és oktatást , ezen belül a nappali rendszerű általános műveltséget 
                megalapozó iskolai oktatást.



 Az  iskola  feladata  a  sajátos  nevelési  igényű  tanulók  nappali  rendszerű 
általános iskolai nevelése, oktatása:

- a  szakértői  és  rehabilitációs  bizottság  szakvéleménye  alapján  testi  , 
érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos,  autista,  több  fogyatékosság  együttes 
előfordulása  esetén  halmozottan  fogyatékos,  a  megismerő  funkciók  vagy  a 
viselkedés fejlődésének tartós és súlyos rendellenességgel küzdő tanulók integrált 
nevelése oktatása, 
- a  nevelési  tanácsadó  intézet  által  készített  szakvéleménnyel  rendelkező 
beilleszkedési,  tanulási,  magatartási  nehézségekkel  küzdő  tanulók  nevelése 
oktatása.

      Továbbá feladata szerint az oktatáshoz kapcsolódó kiegészítő tevékenység 
      ezen belül is a napközi otthoni és tanulószobai ellátás biztosítása. Igény   
      szerint ellátja a gyermek, tanuló felügyelet, készenléttevel kapcsolatos 
      feladatokat, napközi otthoni ellátást biztosít. 

Alkalmazott szakfeladatok:
Új szakfeladatrend 2010. január 01.-től Régi szakfeladatrend
Általános  Iskolai  nappali  rendszerű  nevelés, 
oktatás 1-4 évfolyamon 852011-1
            5-8 évfolyamon 852021-1

80121-4

Sajátos  nevelési  igényű  általános  iskolai 
tanulók nappali rendszerű nevelése, oktatása
              1-4 évfolyamon 852012-1
              5-8 évfolyamon 852022-1

80122-5

Napközi  otthoni  és  tanulószobai  foglalkozás 
( szorgalmi időben) 

- általános  iskolai  napközi  otthonos 
nevelés 855911-1

- -általános iskolai tanulószobai nevelés 
855914-1

80511-3

Iskolai intézményi étkeztetés 562913-1 552323
Nem  lakóingatlan  bérbeadása,  üzemeltetése 
682002-4

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a a módosítást az 
                           Alapító Okirat szövegén vezesse át, majd foglalja egységes szerkezetbe
                           És azt a Magyar Államkincstárnak küldje meg.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. szeptember 09.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
68 /2011. (VIII.23.) számú Határozati javaslata

a Mackó –Kuckó Napközioothonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosításáról



                           Öttevény község Önkormányzati képviselő-testülete a Napköziotthonos 
                           Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratát
                           a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 121. § (1) bekezdés
                          129. pontjának változása miatt 2011. szeptember 01. napjától 
                           az alábbiak szerint módosítja:

                           A 13. ) pont helyébe az alábbi rendelkezés lép:

                           Az intézmény alaptevékenysége:  -bölcsődei ellátás
                                                                 -óvodai nevelés
                                                                -óvodai intézményi közétkeztetés

              A Bölcsőde alaptevékenységként napközbeni ellátást nyújt a családban nevelkedő, 
              a szülők munkavégzése, betegsége vagy egyéb ok miatt ellátatlan gyermekek      
              számára. Feladata a 3 éven aluli gyermekek gondozása, nevelése, testi- és szellemi 
              fejlődésének segítése.

        Az óvoda feladata az óvodai nevelés, iskolai életmódra előkészítés 
sajátos nevelési igényű gyermekek (a szakértői és rehabilitációs bizottság 
szakvéleménye  alapján  testi  ,  érzékszervi,  értelmi,  beszédfogyatékos, 
autista,  több  fogyatékosság  együttes  előfordulása  esetén  halmozottan 
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének tartós 
és  súlyos  rendellenességgel  küzdő tanulók integrált  nevelése  oktatása) 
óvodai  nevelése  –  a  fogyatékos  tanulók  nappali  rendszerű  általános 
műveltséget  megalapozó  óvodai  oktatást,  illetve  logopédiai  terápia 
biztosítását,  beszédjavítást  (szakértői  rehabilitációs  bizottság,  nevelési 
tanácsadó, orvos illetve logopédus véleménye alapján). biztosít. 

                 Alkalmazott szakfeladatok:
Új szakfeladatrend 2010. január 01.-től Régi szakfeladatrend
Bölcsődei ellátás 889101-1 85321-1
Óvodai nevelés 851011-1 80111-5
Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai 
nevlése 851012-1

80112-6

Óvodai intézményi közétkeztetés 562912-1 55231-2

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a a módosítást az 
                           Alapító Okirat szövegén vezesse át, majd foglalja egységes szerkezetbe
                           és azt a Magyar Államkincstárnak küldje meg.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. szeptember 09.

6. napirendi pont
Előterjesztés  az  Öttevényi  Általános  Iskola  Pedagógiai  Programjának  és  Helyi 
Tantervének módosításáról      
Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető



            
Tolnay Gáborné intézményvezető  elmondta,  hogy a  közoktatási  törvény változása  miatt 
szükséges  a  módosítás,  mert  az  alsó  tagozatban  a  szöveges  értékelést  újra  felváltja  az 
osztályozás. Várható, hogy jövőre ismét módosítani kell majd a szabályzatokat, hiszen újra 
változik a jogszabály. A tervezetet a közoktatási szakértő véleményezte, a képviselő-testületi 
tagok a szakértői véleményt is megkapták, így azt ismerik.                                            

Király Péter polgármester részletesen ismertette a szakértői véleményben foglaltakat.

Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Mivel  hozzászólás  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
69/2011. (VIII.23.) számú Határozata

az Öttevényi Általános Iskola Pedagógiai Programjának és Helyi Tantervének 
módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja
                           Az iskola Pedagógiai Programját és Helyi tantervét.         
                           
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

A határozathozatalt követően a polgármester megkérte az intézményvezetőket, ismertessék a 
nyári munkálatokat, illetve a tanév kezdetéről adjanak tájékoztatást.

Dömötör Rozalinda intézményvezető elmondta, hogy a bölcsőde július 18. napjától nyitva 
van és augusztus 01-ig fogadta az óvodásokat. Azóta az óvoda is üzemel, jelenleg 36 fővel. 
Elmondta, hogy a konyha üzemeltetőjének váltása pozitív, több a gyümölcs, zöldség.
Az  óvodai  hátsó  csoport  víztelenítése  megtörtént,  a  PVC  kicserélésre  került,  az  öltöző 
kialakítása is megtörtént.

Tolnay Gáborné intézményvezető: a  tanévnyitó  szeptember  01.  napján 8 órakor lesz.  A 
tanévet kb. 150 tanuló kezdi meg, a pontos létszám még nem ismert, mert sajnos több szülő az 
utolsó napokban átíratta más iskolába a gyermekét. Az iskolában nagyobb felújítás nem volt a 
nyáron, kisebb javítások történtek, illetve a tanári szépült meg.

A polgármester megköszönte a részvételt  az intézményvezetőknek, majd a testület  áttért  a 
következő napirendi pont tárgyalására.
                             
       7. napirendi pont

Tájékoztató a 2011. évben beadott és a 2011. évben elbírált pályázatok állásáról 
Előadó: Király Péter polgármester     
            



Király  Péter  polgármester  ismertette  a  testülettel,  az  idén  zárult  a  TÁMOP  pályázat, 
melynek összege 14,5 millió Ft, a TIOP pályázat,  mely 7,8 millió Ft, a BM Sportcsarnok 
felújításon-igaz  még  nem  jött  meg  a  hivatalos  értesítés-  4,7  millió  Ft-ot  nyert  az 
önkormányzat  nyílászárócserére,  és  mozgáskorlátozott  feljáró  megépítésére.  Az  idén 
döntöttek a LEADER pályázatról is, mely a Lenes kerti úti játszótér építését jelenti. Ennek 
összköltsége 9,6 millió Ft, melyből 7,7 millió Ft a pályázaton elnyert összeg. A Sportcsarnok 
megújuló  energia  pályázata  is  beadásra  került,  a  hiánypótlások  megtörténtek,  a  pályázat 
elbírálás  alatt  áll.  Az idén  is  több mint  30  millió  Ft  pályázati  támogatásban  részesült  az 
önkormányzat.
Elmondta,  hogy  a  gyalogátkelőhely  pályázat  nem volt  sikeres,  melynek  a  visszhangját  a 
sajtóban olvasni lehetett.
Tájékoztatta  a  testületet  arról  is,  hogy  a  belvízelvezetéshez  kapcsolódó  pályázat  is 
folyamatban  van,  és  a  televízión  keresztül  kérte  a  lakosságot,  akinek  az  elmúlt  években 
biztosítási káreseményes volt ezzel kapcsolatban és arról jegyzőkönyv is készült, hozza be a 
hivatalba, ugyanis a pályázathoz ezeket is csatolni szükséges.

Ezt  követően  elmondta  még,  folytatni  szükséges  a  Fő  úton  megkezdett  belvíz  elvezetési 
munkákat  a  Marci  büféig,  illetve  az  öttevényi  csatornáig.  Kérte  a  képviselő-testületet 
támogassák  ennek  a  szakasznak  az  elkészítését.  A  testület  valamennyi  tagja  támogatta  a 
polgármester által elmondottakat.

Kövecses  Timea  alpolgármester  elmondta,  hogy  látszik,  hogy  tényleg  elindult  valami 
pozitív dolog a pályázatírásban, és ezúton szeretné megköszönni  a település  országgyűlési 
képviselőjének Kara Ákosnak a támogatást.

A  polgármester  is megköszönte a segítséget, majd megemlítette,  hogy felújításra kerül az 
Öttevény-Kunsziget közötti útszakasz egy része, hogy melyik az még nem ismert,  mert ez 
közutas pályázat, nem az önkormányzatok nyújtották be.

Ezt követően szó volt a József a. és Arany J. utca kátyúzása kapcsán arról, hogy mit is takar 
ez a kifejezés. Sik Gyula alpolgármester kérte, hogy a legközelebbi kátyúzáskor az Öttevényt 
Börccsel  összekötő  úton  a  vasút  utáni  kanyarban  lévő gödröket  is  temessük be,  valamint 
kérdés  volt,  kinek  a  feladata  a  kátyúzáskor  a  munkafolyamatok  ellenőrzése.  Többek 
véleménye szerint nem a polgármesteré, hanem a hivatali alkalmazotté.

A beszélgetés lezárását követően a képviselő-testület áttért a 8. napirendi pont tárgyalására

                                         
8. napirendi pont
A  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Projektje  önrészének 
megfizetésére vonatkozó megállapodás-tervezet megtárgyalása
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző
             

Király Péter polgármester  elmondta, nem kérdés, hogy a 2005. évi alapító okirat szerinti 
14,5 millió Ft-ot illetve annak kamatait kéri tőlünk a GYŐRSZOL Zrt. Igaz, ez az összeg az 
akkori  16,5  milliárdos  beruházás  lakosságarányos  10  %-a,  a  ténylegesen  megvalósult 
beruházás pedig 8,9 milliárd Ft. A korábbi ülésen hozott döntésünkre a cég nem reagált, de 
néhány hete a gazdasági vezető és egy jogász felkereste az önkormányzatot, és átnyújtott 2 



féle megállapodás-tervezetet, mely szerint 3 vagy öt év alatt fizethetjük vissza kamataival az 
összeget. Az első részletet 2011. szeptember 30. napjáig kell megfizetni és majd 1 millió Ft 
kamatot kell a tőke mellé hozzátenni. A tervezet áttanulmányozása során több, egymásnak 
ellentmondó pontot is találtunk, illetve nem találtuk meg,  mekkora vagyonrésze is lesz az 
önkormányzatnak.  Ezek  a  kérdések  tisztázásra  szorulnak.  2011.  08.25.  napján  lesz  a 
Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  társulási  ülés,  ahol ezen kérdéseket  fel  tudom tenni,  és 
ezek ismeretében a szeptemberi ülésen tudunk határozatot hozni.

A  jegyző  hozzátette,  hogy  egyáltalán  nem  mindegy  mekkora  összeget  kell  visszafizetni, 
hiszen 3 évig, évente közel 6 millió Ft lényegesen befolyásolhatja pl. az önkormányzatunk 
pályázatokon  való  indulását.  Valamint  elmondta,  hogy a  képviselő-testület  és  a  jegyző  is 
laikus  ebben  az  ügyben  és  csak  pontos  számok  és  kimutatások  ismeretében  lehet 
felelősségteljes döntést hozni.

A képviselők egyetértettek a polgármester és a jegyző által elmondottakkal, és megállapodtak 
abban, hogy a következő ülésen újratárgyalják a napirendi pontot.
                                                                                

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

Király  Péter  polgármester  elmondta,  megkereste  Lengyel  Tiborné  a  majorette  csoport 
vezetője. Mivel az Általános Iskolában megszűnt a munkaviszonya, így más keretek között 
kell tovább folytatnia a munkát. Kérte az önkormányzatot, hogy alkalmi munkavállalóként 
foglalkoztassa  tovább.  Az is  gond, hogy az új  ÖTC vezetőség  nem kívánja működtetni  a 
majorette  alszakosztályt,  más kereteket  kell  találni  a  további  működéshez.  Esetleg lehetne 
önálló  társadalmi  szervezet,  vagy  egy  másik  társadalmi  szervezet  része  is.  Külön 
foglalkoztatni  nem  áll  módunkban  és  az  önkormányzat  évi  500.000,-Ft-al  támogatja  a 
csoportot, a támogatásból meg lehet oldani ezt a kérdést. Felvetődött, hogy a KÉK CSILLAG 
IFJÚSÁGI KLUB hoz csatlakozhatna a csoport, ezt viszont valamennyi érintett jelenlétében 
kell megbeszélni. A testület az ötletet jónak találta, kérte, hogy az érintettek beszéljék át a 
lehetséges megoldást.

Ezt követően a  polgármester  a konyha átadás kapcsán elmondta, hogy az épület felújítása 
megtörtént,  a  vállalkozó  utolsó  havi  számlája  visszatartásra  került,  a  szükséges  hiányzó 
berendezéseket pótolták, és az ezekkel csökkentett összeg került átutalásra a számla kiállítása 
mellett. Ezzel a vállalkozó nem ért egyet, vitatja a tartalmát. Sőt engedményezési szerződést 
kötött  olyan  céggel,  akinek  ő  tartozik,  hogy  az  önkormányzattól  kérjék  a  tartozást. 
Természetesen mi fenntartjuk, hogy a szerződésben foglaltakat a vállalkozó nem tartotta be, 
ezt alátámasztja az Állategészségügyi hatóság idei ellenőrzési jegyzőkönyve is.  A számlát, 
mivel jogosnak tartjuk ismételten visszaküldjük a cégnek.

A  polgármester  említést  tett  Makkos  Mária  öttevényi  lakos  beadványáról  is,  melyben 
díszpolgári címek adományozására tesz javaslatot, és kéri, hogy a testület változtassa meg a 
díj odaítélésének időpontját. A jegyző ismertette a vonatkozó helyi rendeletet. A képviselő-
testület ezen nem kíván változtatni, megköszöni a javaslatot, és 2012. év eleji ülésén dönteni 
fog róla.



A  Leneskerti  új  játszótér  kapcsán  Király  Péter  polgármester  az  írásban  is  megküldött 
szabályzat-tervezetről kérdezte a képviselő-testületet.
A képviselők azzal egyetértettek, és elhangzott az is, hogy a későbbiekben egy WC, kézmosó 
is kerüljön ott kialakításra.

Mivel más véleményük nem volt, a polgármester szavazást rendelt el a játszótéri szabályzat 
tárgyában.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
70/2011. (VIII.23.) számú Határozata

a LENESKERTI úti játszótér igénybevételéről szóló szabályzat elfogadásáról 

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint 
                           Állapítja meg a játszótér használatának rendjét.
                           
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, gondoskodjon
                           A szabályzat kifüggesztéséről, ill. az abban foglaltak betartásáról.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: folyamatos

A határozathozatalt  követően a  polgármester  megkérdezte  a jelenlévőket  van e kérdésük, 
közérdekű bejelentésük.

Tuba Kálmán képviselő szót kért és elmondta, többen megkeresték már, hogy a Polgárőrség 
újjászervezése milyen stádiumban van. Ezért hívta ide az ülésre Horváth Tamás új elnököt és 
Szőke Csaba elnökségi tagot, ők tudnak pontos felvilágosítást adni.

Horváth Tamás öttevényi lakos elmondta, hogy az újjáalakulás a vártnál hosszabb ideig tart, 
mert  pótolni  kell  a  bíróság és  egyéb  hatóság felé  a  hivatalos  iratokat.  Jelenleg  az APEH 
engedélyére  várunk.  Folyamatban van a  polgárőrök vizsgája  is,  ott  pedig  az igazolványra 
várunk. Talán október hónapban el tudunk indulni.

Fehérvári Károly képviselő tájékoztatta a testületet, hogy az Ügyrendi bizottság informális 
ülést tartott, ahol szóba került, hogy a Leneskerti úti játszótér átadására a bizottságot bízza 
meg a testület a szervezésre. Szóba került, hogy gyermekprogramokat kell szervezni, jó volt 
az óvodában a Papp Rita-Bodnár Attila műsor például.
A  játszótér  avatásáról  részletesen  elbeszélgetett  a  testület  és  megbízta  a  bizottságot  a 
szervezéssel.

A képviselő elmondta még, javasolja a bizottság, hogy a következő képviselő-testületi ülésre 
hívja meg a polgármester az önkéntes tűzoltóság parancsnokát és elnökét, számoljanak be a 
tűzoltóversenyről  és  a  terveikről,  illetve  a  tűzoltószertár  működésének.  Formájáról.  A 
jelenlévők ezzel egyetértettek.



Ezt  követően  ifj.  Rácz  József  képviselő  megkérdezte,  mi  a  módja  az  életmentő  rend 
adományozásának,  mert  Fekete  Károly  öttevényi  lakos,  aki  Győrben  újraélesztett  egy 
kerékpárost megérdemelné.

A polgármester elmondta már kapott érte, viszont Öttevény év embere díjra jelölni lehet majd 
jövőre. Ezzel a testület egyetértett.
                           
                               
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, Király Péter polgármester 19 órakor a nyilvános ülést 
bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
       ifj. Rácz József                                                                  Fehérvári Károly              
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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