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Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  szeptember  14. 
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:  Sági  Géza  vezérigazgató  GYŐRSZOL  ZRt,  Dr. 
Keresztes Hajnalka háziorvos, Szakács József a POLUS SPORT Kft. ügyvezetője

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

Az ülésen Makkos Mária állampolgár vett részt.

Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a televízión keresztül a 
lakosságot  és  a  meghívott  vendégeket.  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 Sik Gyula  képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

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

2. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos        

3. Tájékoztató a házi gyermekorvosi szolgálat 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos              

4. Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Konczos György fogszakorvos 

5. Előterjesztés  a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
3/2011. (III.16.) számú rendelet módosításáról

      Előadó: Németh Dóra jegyző             



6.   A POLUS SPORT Kft. kérelmének elbírálása          
 Előadó: Király Péter polgármester ( meghívott Szakács József a kft. ügyvezetője)

7. A Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Projektje önrészének 
Megfizetésére vonatkozó megállapodás-tervezet megtárgyalása
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

8.  Egyebek                   
 Előadó: Király Péter polgármester

9. Egyedi ügyek (zárt ülés)
Előadó: Németh Dóra jegyző

Tájékoztatta a testületet, hogy a 3-4. napirendi pontot nem tárgyalja a testület, mivel sem Dr. 
Mentes Szilvia, sem Dr. Konczos György nem vesz részt az ülésen. A fogorvos telefonon 
jelezte,  azért  nem vesz  részt,  mert  nincs  semmi  gondja,  köszöni  a  tetőszerkezet  cserét,  a 
gyermekorvos a védőnőtől küldött egy oldalas statisztikát.

Elmondta még, hogy a napirendi pontok tárgyalása nem a meghívó szerint történik.

1. napirendi pont  
A  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Önkormányzati  Társulás  Projektje 
önrészének megfizetésére vonatkozó megállapodás-tervezet megtárgyalása

        Előadó: Király Péter polgármester
         Németh Dóra jegyző

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  Sági  Gézát  a  GYŐRSZOL Zrt.  vezérigazgatóját, 
majd ismertette a testület 2011. június 27. napján hozott határozatát. Ezt követően megkérte 
Sági Géza urat tájékoztassa a testületet a projekt jelenlegi állásáról és arról, hogyan sikerült 
megállapodni az önkormányzatokkal az önrész megfizetésének tárgyában.                           

Sági Géza GYŐRSZOL Zrt.  köszöntötte a polgármestert,  a képviselő-testületet  és a falu 
lakosságát, majd elmondta, hogy a projekt megvalósult, az ahhoz szükséges 30 %-os önrész 
49%-át  Győr  városa  fizette  meg,  az  51  %-ra  pedig,  ami  1,5  milliárd  Ft  hitelt  vett  fel  a 
kommunális szolgáltató. A kamatot és a tőkét a jogutód GYŐRSZOL Zrt. fizeti  januártól.  
Elismerte,  hogy a korábbi  kollégák  hibáztak  abban,  hogy ígérteket  tettek,  illetve  hogy az 
alapító  okiraton  a  tényleges  beruházáskor  nem vezették  át  a  módosításokat.  Céljuk  olyan 
megállapodások megkötése, ami a GYŐRSZOL Zrt-nek és az önkormányzatoknak egyaránt 
elfogadható.  Van  aláírt  alapító  okirat,  az  abban  foglalt  összegről  kell  tárgyalni,  annak  a 
megfizetési módjáról és az ahhoz kapcsolódó kamatról. Nem lehet cél a projekt bebuktatása. 
Most  már  az  önrész  10  %-áról  van  csak  szó,  a  10  és  30  %  közötti  részre  a  Győri  
önkormányzatnak van előzetes kötelezettségvállalása, 2011. 09.30.-i ülésén szerepel a téma 
napirendi pontként, valószínű, hogy ezen összegért Győr fog helytállni úgy, hogy a vagyon 
rész természetesen az övé lesz. A vagyonrész kiosztására ezt követően kerül sor 2012. évben. 
Eddig egy önkormányzat sem jelezte, hogy meg kívánja fizetni a különbözetet.
Elmondta,  hogy  eddig  60  önkormányzattal  kötöttek  megállapodást  és  további  30  van 
folyamatban,  egyedül  a  téti  kistérség  településeivel  nem  született  még  semmilyen 
megegyezés, de ott is folyamatos az egyeztetés.
A megállapodásokra 8-9 minta is készült a települések teherbíró képességéhez igazodva.



Elmondta még, hogy SAS hegyen október elején a hosszútávú együttműködés reményében a 
polgármesterekkel tartanak egy rendezvényt.

Király  Péter  polgármester:  A  rendszer  dicsérendő,  Öttevény  település  élenjáró  volt  a 
megvalósításban, hiszen kísérleti  jelleggel  már 2006-tól működik a mostani  rendszer. Úgy 
látja, hogy a hulladékudvar kapacitása a hétvégén teljes.

Kövecses  Timea  alpolgármester.  Milyen  következményekkel  jár,  ha  nem  születik 
megállapodás?

Sági Géza GYŐRSZOL Zrt: Akkor vissza kell fizetni azokra a településekre jutó összeget, 
mert a beruházás ugyan megvalósult, de nem állt helyt az önkormányzat. Az inkasszó elvileg 
lehetséges, de nem célszerű megoldás. Amennyiben a bíróságra kerül az ügy, a döntésig nem 
lehet a vagyonfelosztásról beszélni.

Fehérvári  Károly  képviselő:  Mivel  jár  a  10  vagy 30%-os  önrész  befizetés,  kapnak  e  a 
települések a vagyon után osztalékot?

Sági  Géza  GYŐRSZOL  Zrt.  :  A Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  nonprofit 
szervezet így osztalékot nem fizet, a vagyona a gépekben, berendezésekben van.

Ifj. Börzsei László képviselő: Mitől függ a kamat mértéke? Mennyire fog változni?

Sági Géza GYŐRSZOL Zrt: a jegybanki alapkamattól függ, annak függvényében változhat.

Kövecses Timea alpolgármester:  Van e lehetősége a településnek a temetőben keletkező 
hulladék GYŐRSZOL általi elszállíttatására.

Király Péter polgármester hozzátette, jelenleg a JÓSZÍV végzi a temető gondozását és azért 
nem tudunk váltani, mert a gondot a keletkező hulladék elszállíttatása okozza.

Sági Géza GYŐRSZOL Zrt.:  A cégnek nyitni kell egyedi díjszabással az önkormányzatok 
felé,  úgy,  hogy  az  ne  legyen  megterhelő  az  önkormányzatok  számára.  Megígérte,  hogy 
kidolgoznak egy Öttevényre vonatkozó ajánlatot, és az a testületnek megküldik.

Ezt követően a polgármester megköszönte a tájékoztatást, Sági Géza vezérigazgató az ülésről 
távozott.

Király  Péter  polgármester  ezt  követően  arra  tett  javaslatot,  hogy  az  alapító  okiratban 
rögzített 14.554.712 Ft alaptőkét és a hozzá tartozó kamatokat a képviselő-testület 5 év alatt 
fizesse  meg.  Ugyanakkor  a  szerződésben  kerüljön  bele,  hogy  a  képviselő-testület  anyagi 
lehetőségeinek függvényében előtörlesztési lehetőséget kíván fenntartani.

A javaslat  elhangzása után pro és kontra hangzottak el  érvek a 3. ill.  az 5 éves futamidő 
választása mellett, végül a javaslat 5 igen és 2 nem szavazattal elfogadásra került az alábbiak 
szerint:

 



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
72/2011. (IX.14.) 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  14.554.712,-Ft 
                           tőkét és annak kamatait
                           2011. évtől kezdődően 5 év alatt kívánja megfizetni 
                           minden év szeptember 30-i fordulónappal.                   
                           Az önkormányzat a GYŐRSZOL Zrt. és a Nagytérségi 
                           Hulladékgazdálkodási Társulással kötendő háromoldalú
                           Megállapodásban rögzíteni kívánja, hogy az önkormányzat
                           Előtörlesztési lehetőséget kíván fenntartani anyagi 
                           Lehetőségeinek függvényében.        
                           
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a 
                           határozatban foglaltakról a GYŐRSZOL Zrt-t értesítse.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. szeptember 23.

      2.   napirendi pont   
Tájékoztató a háziorvosi szolgálat 2010. évi működéséről 

      Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos            

Király Péter polgármester átadta a szót Dr. Keresztes Hajnalka háziorvosnak.

Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos  köszöntötte a testület tagjait és a lakosságot. Elmondta, 
hogy megtörtént az akadálymentesítés és folyamatban van a tetőcsere is, ami után festetni fog, 
a műpadlócsere megtörtént.       
Fejleszteni a tavalyi évben nem volt lehetősége, a személyzet létszámába változás állt be, a 
nővér szült, így az asszisztenssel ketten dolgoznak, néha a korábbi nővér besegítésével.
A  finanszírozásról  elmondta,  hogy  annak  nominálértéke  csökkent,  és  nem  tudni  mi  lesz 
jövőre, hogy állami vagy önkormányzati feladat lesz e az alapellátás, így tervezni sem nagyon 
lehet.
A lakosság egészségügyi helyzetéről elmondta, hogy 2314 leadott kártyája van, ebből 561 a 
60 év feletti, kiugróan magas a magas vérnyomásos beteg, és 50 daganatos beteg van, aki még 
nem lépte át a felgyógyulása utáni kritikus 5 évet, és vannak sajnos újabb megbetegedések a 
fiatalabb generációnál.
Elmondta még, hogy a várólisták nem csökkentek, mely jelentősen megnehezíti a gyógyítást, 
nehéz kiskaput találni és folyamatos szívességet kérni a szakrendelőktől.
Felhívta még a figyelmet,  hogy január 01-től változik a jogosítvány igénylési  rendje, ezért 
akinek  valami  betegsége  van,  annak  2-3  hónappal  korábban  meg  kell  jelenni  orvosi 
vizsgálaton,  mert  szakrendelésen  is  meg  kell  jelennie,  ezt  követően  tud  csak  a  háziorvos 
igazolást kiállítani.



Király Péter polgármester  megköszönte a tájékoztatót, és elmondta meg kell még oldani 
majd a vízvezetékrendszer felújítását.

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
73/2011. (IX.14.) számú Határozata

a  háziorvosi szolgálat 2010. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról                   

                           A képviselő-testület Dr. Keresztes Hajnalka szóbeli beszámolóját  
                           elfogadja.

A döntést követően Dr. Keresztes Hajnalka az ülésről távozott.

      3. napirendi pont
A POLUS SPORT KFt. kérelmének elbírálása 

      Előadó: Szakács József ügyvezető                        
      
               

Király Péter polgármester  köszöntötte a sportcsarnok új bérlőjét, majd megkérte terjessze 
elő kérelmét.

Szakács József köszöntötte a képviselő-testület tagjait, elmondta, hogy érvényes engedéllyel 
rendelkezik a sportcsarnok és a büfé vonatkozásában is. Hozzátette, hogy a büfére új előírások 
vonatkoznak  a  HACCP  rendszer,  melynek  megpróbál  eleget  tenni,  de  szeretné,  ha  az 
iskolabüfé teljesen külön tudna üzemelni,  ezért  az a kérése, hogy a ruhatár áthelyezésével 
lehetne megoldani a problémát. Hangsúlyozta a ruhatár nem szűnne meg, hanem a galéria felé 
vezető lépcső alatt  kerülne kialakításra.  Az erre fordított  összeget  pedig betudná a bérleti 
díjba.

Németh  Dóra  jegyző  hozzátette,  hogy a  szerződésben  szerepel,  amennyiben  értéknövelő 
beruházást hajt végre a bérlő, azt a képviselő-testület jóváírhatja a bérleti díjból. Megkérte a 
bérlőt ismertesse a testülettel és a lakossággal a csarnok bérleti díját, egyéb tudnivalókat.

Szakács  József:  A korábbinál  kevesebb  bruttó  4.000,-Ft/óra  a  díj,  a  kézlabdások  ingyen 
bérelhetik  az  általuk  meghatározott  időpontban a  termet  és  a  majorette  csoport  is  ingyen 
veheti igénybe a versenyek előtt felkészülés céljából. 

Király Péter polgármester a kérelmet támogatta azzal a kitétellel, hogy a munka elvégzése 
előtt lásson a testület és a polgármester árajánlatot.

Ezzel a testület többi tagja is egyetértett, majd a szavazásra történt felterjesztés után 7 igen 
egyhangú szavazattal a testület meghozta alábbi határozatát

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
74/2011. (IX.14.) számú Határozata

a POLUS SPORT KFt. kérelmének támogatásáról                              

                           A képviselő-testület támogatja a sportcsarnok bérlőjének kérelmét
                           Melyben hozzájárulást kér a ruhatár áthelyezéséhez és a helyén 
                           A büfé területének megnöveléséhez.
                           A képviselő-testület kéri, hogy a bérlő a munka megkezdése előtt
                           Nyújtson be a polgármesternek árajánlatot. Ennek ismeretében
                           Tudja a testület eldönteni, hogy betudja e azt a bérleti díjba.

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

                            Felelős: Németh Dóra jegyző
                            Határidő: 2011. szeptember 23.

4. napirendi pont  
 A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató megtárgyalása 
Előadó: Király Péter polgármester      
              
Király  Péter  polgármester  megkérte  az  írásban  kiküldött  anyagot  szóban  nem  kívánta 
kiegészíteni.                                                     

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
75/2011. (IX.14.) 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.

5. napirendi pont
Előterjesztés  a  szociális  igazgatás  és  szociális  ellátások  helyi  szabályairól  szóló 
3/2011. (III.16.) számú rendelet módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző            
            

Németh Dóra jegyző az előterjesztéssel kapcsolatban elmondta, hogy a rendelet módosítására 
a lakásfenntartási támogatás változó szabályai miatt van szükség. A korábbi gázártámogatás, 
melyet a Magyar Államkincstáron keresztül lehetett igényelni megszűnt, és szeptember 01-től 
az önkormányzatok  feladata  lett.  Az önkormányzatoknál  lakásfenntartási  támogatás  címén 
lehet igényelni. Ezen támogatás szabályai megváltoztak. Míg korábban az igényelhette, ahol 



az egy főre jutó jövedelem nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150%-
át, ez 250%-ra, 71.250,-Ft-ra változott. Elméletileg így többen tudják igénybe venni. De, míg 
korábban ezen ellátásnál nem kellett a vagyont vizsgálni, szeptember 01-től kell. Csak az az 
ingatlan nem számít vagyonnak, amiben az igénylő lakik, minden más igen, és pl. a gépjármű 
is, aminek az értéke a 855.000,-Ft-ot meghaladja. Így végső soron szűkült a kör. 
A támogatás összegének kiszámítása nem egyszerű.  Nem elég az egy főre jutó jövedelem 
vizsgálata,  sőt  ott  fogyasztási  egységről  beszélünk.  Az  első  felnőtt  1,  a  második  0,9  ,  a 
gyermekek  0,8  a  harmadik  gyermektől  0,7  főnek  számítanak.  Számít  az  elismerhető 
lakásnagyság  és  az  állam  által  a  költségvetési  törvényben  meghatározott  szorzó  is.  A 
minimum támogatás havonta 2.500 Ft/hó, melynek 95 %-át az állam utólagosan megtérít, 5%-
át az önkormányzat fizeti.
Azért van kétfajta rendelet-tervezet, mert a kiegészítő támogatást két módon szabályozhatjuk, 
egyszer ha a normatív mellett havonta kiegészítésként adjuk, másszor pedig ha kétszer egy 
évben adjuk. Ez a kiegészítő támogatás 100%-ban az önkormányzat költségvetését terheli, és 
se minimum, se maximum adható összege nincs szabályozva.
Javasolja az évente kétszeri változatot, melyhez viszont a rezsiszámlákat is be kell csatolni a 
igénylőknek.

Király Péter polgármester  a képviselő-testületnek a rendelet-tervezet elfogadásra javasolta 
úgy, hogy a kiegészítő támogatást évi két alkalommal lehessen benyújtani.

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 megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2011. IX.15.) számú Rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2011. (III.16.) számú 
rendelet módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja
                           A rendeletet.                                     .         
                           
                           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. szeptember 23.

                                                                                                      



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

Király Péter polgármester  az alábbiakban tájékoztatta a lakosságot az előző ülés óta eltelt 
feladatokról, döntést igénylő ügyekről:

1. Megnyertük a  KEOP 4.2.0 pályázatot a Sportcsarnok napkollektorokkal ellátott meleg 
víz  kiváltásával  kapcsolatban.   16.314.450 Ft teljes összeg:  19.197.000 Ft.  (önrész 
2.8000.000 Ft) Erre korábban hoztunk határozatot, az önerő összege nem is változik, 
de kell egy olyan tartalmú, mely részletesen ismerteti a beruházás adatait. A határozati 
javaslatot  felolvasta,  majd  kérte  annak  elfogadását.  A  képviselő-testület  7  igen 
egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község   Ö  n  kormá  n  yz  at  i kép  v  isel  ő  -  t  e  s  tüle  t  é  n  e  k  
76/2011     .(IX.  14  .  )     s  zá  mú H  atá  r  o  z  a  ta  

A Földváry Tibor sportcsarnok napkollektoros HMV ellátó rendszerének beruházásáról

Öttevény  község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  döntött  a  Földváry  Tibor 
sportcsarnok napkollektoros beruházásáról és a beruházáshoz felhasználandó pályázati forrás 
igénybevételéről az alábbiak szerint  :

1. A pályázat megvalósítási helyszínének 
pontos címe

  9153 Öttevény Fő u. 143

2. A pályázat megvalósítási helyszínének 
helyrajzi száma

172

3. A  projekt  megnevezése,  a  pályázati 
anyagban megjelölttel összhangban.

Napkollektoros használati-melegvíz ellátó rendszer 
építése az öttevényi Földváry Tibor sportcsarnokban

4. A pályázati konstrukció száma KEOP-4.2.0/A/11-2011-0271
5. A tervezett beruházás teljes beruházási 

költsége a pályázattal megegyezően.
19 197 000 Ft.
 – tizenkilencmillió-százkilencvenhétezer forint-

6. A tervezett beruházásnak a támogatás 
szempontjából  elismerhető  bekerülési 
költsége  (elszámolható  költségét)  a 
pályázattal megegyezően.

19 197 000 Ft.
 – tizenkilencmillió-százkilencvenhétezer forint-

7. Az önkormányzati saját erő számszerű 
összege és forrásait (saját forrás, hitel, 
egyéb) a pályázattal megegyezően.

2 879 550 Ft 
- kettőmillió-nyolcszázhetvenkilencezer-ötszázötven -   forint 
A saját forrás összetétele: I/1 kedvezményezett 
hozzájárulása

8. A  KEOP  forrásból  származó 
támogatás  igényelt  összege  a 
pályázattal megegyezően.

16.317.450 Ft 
- tizenhatmillió-háromszáztizenhétezer-négyszázötven forint

9. Az  önkormányzat 
kötelezettségvállalása  arra 
vonatkozóan, hogy az KEOP forrásból 
nyújtott támogatás elnyerése esetén az 
önkormányzati  saját  forrás összegét  a 
költségvetésében elkülöníti.

Az Önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a 
saját forrás összegét a költségvetésben elkülöníti. 



                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
                           Foglaltakról a kivitelezőt értesítse.
                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. szeptember 23.
 
Megkaptuk  a  Sportcsarnok  BM  pályázatunknak  4.765.000  Ft-nak  a  30  %-át,  a 
szerződéskötések, és az 1 fő közmunkás szerződéskötését a napokban kell továbbítani a BM 
felé. A munkák közül a mozgáskorlátozott feljárót október hónap folyamán készítik el, míg a 
külső nyílászárók a jövő év májusáig kell, hogy elkészüljenek. Elszámolni 2011 június végéig 
kell. (teljes összeg: 6.618.000 Ft önrész: 1.853.000 Ft)

2. Megkezdődött  a  faluház  orvosi  rendelők  oldali  tetőszerkezetének  újrafedési 
munkálatai. Szépen haladnak a munkával. A nyugati oldal már megnyugtatóbb, hisz 
már ellátták az egészet fóliával, így, ha jön, az eső már nem ázik be. 

3. Belvízelvezetés pályázatának előkészítéseként megkerestük a József, Jókai, Akác utca 
lakóit,  hogy  számoljanak  be  az  elmúlt  évek  vízkárairól,  és  ha  lehetséges  azt 
kárjegyzőkönyvekkel támasszák alá. Sajnos a 3-3-2 lakó jelzett vissza és 1 kárfelvételi 
jegyzőkönyvet  kaptunk.   Megtörtént  a  megkeresés  ,  pontosabban  személyesen 
próbálom  megkeresni  az  érintett  földtulajdonosokat  az  Akác  utcai  vízelvezetés 
tervezési szakaszainak  hozzájárulásainak kérésére. Nem lesz egyszerű feladat. Ezúton 
kérte a lakosságot segítsék a pályázatot, és írják le milyen károkat okozott a belvíz.

4. Zrínyi utca házszámainak kiosztása (kritikát azért kaptunk, de köszönetet is).

5. Járdaépítések az egyik közlekedés szempontjából legveszélyesebb szakaszon a Fő u-
Miklósi u- Rudas u. közötti szakasz készült, készül el,  közel 200 méterben. Sajnos 
elég  nagy  harcot  kell  vívni  a  Magyar  Közúttal,  hisz  engedélyek  sokaságát, 
megbeszélést  és bejárást  kellett  elindítani,  hogy ezt  megépíthessük. De szerencsére 
pozitívan végződött a megbeszélés. Kértem, hogy a faluház mellett, a  Fő u - Petőfi u – 
Hunyadi  u  közötti  szakasz  kátyúzási  munkáit  segítsék  megoldani,  hisz  a  Magyar 
Közút fenntartásában van ez az út.   

6. Kértem ajánlatot  a  TÉR Háló Kft-től  a  régi  iskola  bontási  tervezetére.  Mivel  régi 
megrendelői vagyunk (Ők készítették az elmúlt években a rendezési terveinket) egy 
kedvező ajánlatot adtak: 281.250 Ft értékben. Ha a tervek elkészülnek, azok 5 évig 
vannak  érvényben,  tehát  addig  lehet  lebontani.  Felújításra  nincs  lehetőség  és 
pályázatok  sem íródnak ki  e  témában.  A bontás  során  felhasználható  anyagokat  a 
tűzoltószertár felújítására lehetne használni. A képviselők valamennyien támogatták, 
hogy  készüljön  el  a  terv  és  7  igen  egyhangú  szavazattal  meghozták  alábbi 
határozatukat:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
77/2011. (IX.14.) számú Határozata

a TÉR-HÁLÓ Kft. árajánlatának elfogadásáról

                           A képviselő-testület elfogadja a TÉR-HÁLÓ Kft. régi iskola
                           Bontására vonatkozó ajánlatát bruttó 281.250,-Ft összeggel.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a munkát rendelje meg.



                           Felelős. Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2011. szeptember 23.
              

7. Kérelem az Őszidők Nyugdíjas Egyesülettől, az énektanár támogatására, számítógép 
elérhetőség,  hangosítás  a  faluházban.  A  számítógép  elérhetőség  a  Hivatalban 
megoldott,  kérdés  tudunk  e  plusz  anyagi  támogatást  adni  az  egyesületnek.  A 
képviselők  egyetértettek  abban,  hogy  a  kérelem  nem  támogatható  és  6  nem  1 
tartózkodás mellett a kérelem elutasításáról döntöttek.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
78/2011. (IX.14.) számú Határozata

az ŐSZIDŐK Nyugdíjas Egyesület anyagi kérelmének elutasításáról

                           A képviselő-testület az egyesület anyagi kérelem iránti 
                           Támogatását elutasítja, mivel a 2011. évi civil szervezetekre 
                           Elkülönített összeg elosztásra került, többlettámogatás odaítélésére 
                           Pedig nincs lehetőség.

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

                           Felelős. Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2011. szeptember 23.

Németh Dóra jegyző néhány aktuális feladatról tájékoztatta a képviselő-testületet:

 2011. október 01-október 31. napja között zajlik a NÉPSZÁMLÁLÁS. A biztosok 
oktatása  megtörtént,  a  jegyző  által  aláírt  plasztikkártyával  tudják  magukat 
azonosítani. Kérem a lakosságot, segítsék a népszámlálók munkáját.

 Szeptember  30-ig  lehet  beiskolázási  segélyt  kérni,  a  határidő  elmulasztása 
jogvesztő. Azok kérhetik, akiknél az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át és öttevényi állandó lakóhelyük van. Csatolni kell az 
iskolalátogatási  igazolást,  és  külön  jogszabály  alapján  nem lehetnek  jogosultak 
ingyenes tankönyvre.

 2011. 09.21-én 7.30-10.00 óráig és 22-én 7.30-10.00 és 14.30-16.30 között eboltás 
lesz.

 Tájékoztatom az érintetteket, hogy a BURSA HUNGARICA ösztöndíj még nem 
került kiírásra.

 Tájékoztatom a lakosságot, hogy a majorette csoport 2011. július 01-től a KÉK 
Csillag keretei között működik, mert az ÖTC megszüntette a szakosztályt 2011. 
06.30. napjával.

 A  civil  szervezetek  II.  félévi  támogatását  szeptember  30-án  utalja  az 
önkormányzat.

 Azon  állampolgárok,  akik  az  országgyűlés  elnökétől  szeretnének  alaptörvényt 
kapni, a hivatalban igényelhetnek. Ott került elhelyezésre az alaptörvény asztala 
méltó módon.



 A Győri többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodását ismét módosítani 
kell,  mert  Nagyszentjános önkormányzata családi napközit hoz létre,  másrészről 
Győrújbarát és Ikrény településeket társszékhelyként kell feltűntetni.

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a megállapodás módosítása 
tárgyában.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
79/2011. (IX.14.) számú Határozata

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Megállapodásának 
módosításáról

                           A képviselő-testület megismeri és elfogadja a megállapodás módosítását,
                           Mely szerint Nagyszentjános településen családi napközi indul,
                           Másrészről hogy Ikrény és Győrújbarát települések társzékhelyként   
                           Legyenek feltüntetve.  

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

                           Felelős. Németh Dóra jegyző 
                           Határidő: 2011. szeptember 23.

Ezt követően ifj. Rácz József az alábbi kérdéseket intézte a jegyzőhöz: van e olyan 70 éven 
felüli egyedülálló, akinek küld ki csekket a hivatal a talajterhelésről, holott nem kellene, mert 
szerinte ők is ilyent kaptak, mikor lesz az utcai világítás felülvizsgálva, tud e a hivatal  az 
utcasarkok  beláthatatlanságáról,  a  Fő  u-n  lévő  járdákra  lógó  bokrok  levágásáról  mikor 
gondoskodik az önkormányzat?

A  jegyző az  első  kérdést  kivizsgálja  és  írásban  küld  választ,  a  forgalombiztonsági 
szempontból veszélyes szakaszokat épp ma járta be, és küldi a felszólító leveleket.
A  polgármester elmondta,  hogy az,  EH-SZER havonta végez közvilágítási  ellenőrzést,  ha 
nagyobb a hiba, azt az E-ON csinálja meg. a bokrok vágását a tulajdonosaknak kellene, ahol 
nincs, ott az önkormányzat végzi.

A nyilvános ülés zárásaként  szót kért  és kapott  Makkos Mária nyugalmazott  középiskolai 
tanárnő, aki ismét kérte, hogy a testület változtasson a kitüntető címek adományozásáról szóló 
rendeleten és az általa javasolt személyeknek október 23-án adományozzon kitüntető címet. 
Külön-külön felsorolta érdemeiket, és nem érti, miért nem változtat a szabályain a testület. 
Ezt  követően  hosszan  szólt  még  a  nemzeti  és  állami  ünnepek  méltó  megünneplésének 
hiányáról, felsorolt több személyt, hogy ki érdemelt volna meg eddig is kitüntető címet.

A  képviselő-testület  meghallgatta  a  kérelmet,  majd  ismét  elmondta,  hogy  a  javaslatokat 
értékelni fogja a rendeletben meghatározott módon, de a rendeletet nem kívánja módosítani.

                               



Mivel egyéb kérdés nem hangzott el,  Király Péter polgármester 19.30 órakor a nyilvános 
ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
      Sik Gyula                                                                             Fehérvári Károly              
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő


	                           A képviselő-testület a Győr Nagytérségi Hulladék-
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	        Király Péter                                                                   Németh Dóra


