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Fő u. 100.

J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 12. 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 alpolgármester
                                    
Igazoltan távol:            Fehérvári Károly képviselő
                                    Ifj. Börzsei László képviselő

Állandó  tanácskozási  joggal  meghívott: Németh  Dóra  jegyző,  Kövecses  Timea 
alpolgármester

Tanácskozási  joggal  meghívott:  Benkőné  Krankovits  Melinda  az  Öttevény  Községért 
Közalapítvány Kuratóriumának Elnöke

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  5  jelen  van.  ketten  jelezték,  hogy 
később érkeznek. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte  ifj. Rácz 
József 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 az Öttevény Községért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Benkőné Krankovits Melinda a közalapítvány kuratóriumának elnöke

3. Előterjesztés  a  13/2010.  (XII.17.)  számú,  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról 
szóló rendelet módosításáról                
Előadó: Németh Dóra jegyző                           

4. Előterjesztés  a  …/2011.  (X…)  számú  a  helyi  rendeletek  előkészítésében  való 
társadalmi részvételről szóló rendelet-tervezetről



Előadó: Németh Dóra jegyző 
5. A 2012. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

Előadó: Németh Dóra jegyző
6. Az Általános Iskola és a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

Okiratának módosítása
Előadó: Németh Dóra jegyző

7. Egyebek                   
Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

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

1. napirendi pont  
A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása 

        Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester  szóban ismertette az írásban megküldött anyagot, majd kérte a 
képviselőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdésüket.

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

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
83/2011. (X.12.) 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.

17.01 perckor megérkezett Fehérvári Károly, így a testület létszáma 6 főre növekedett.

2. napirendi pont
Tájékoztató az Öttevény Községért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről 
Előadó: Benkőné Krankovits Melinda a közalapítvány kuratóriumának elnöke

17.03  perckor  megérkezett  ifj.  Börzsei  László  képviselő,  így  a  testület  létszáma  7  főre 
emelkedett.

Benkőné  Krankovits  Melinda  a  Közalapítvány  Kuratóriumának elnöke  köszöntötte  a 
falu  lakosságát  és  a  képviselő-testület  tagjait,  majd  az  írásban  megküldött  beszámolóját 
szóban  is  ismertette.  Elmondta,  hogy  mi  a  közalapítvány  célja,  ismertette  a  kuratórium 
összetételét,  majd  ismertette  a  kiadásokat,  bevételeket,  melyek  az  anyagban  részletesen 
megtalálhatóak. Ami az anyag készítésénél még nem volt ismeretes, az SZJA 1%-ából befolyt 
bevétel,  melynek összege: 806.100,-Ft. Minden felajánlónak megköszönte a támogatást.  A 



folyamatban lévő feladatokról elmondta, hogy 2012. március 15-én lesz a Petőfi szoboravatás, 
illetve, hogy a Győr felöli faluvégen szeretnének új buszmegállót.

Ifj. Börzsei László képviselő megkérdezte, melyik buszmegállóról van szó.

Király  Péter  polgármester  elmondta,  a  József  Attila  utcai  buszmegállóról  van  szó.  A 
STRABAG készített rá árajánlatot,melyet nem áll módunkban megvalósítani olyan magas a 
kivitelezés  költsége.  Az  pedig  azért  magas,  mert  a  tervezett  gyalogátkelőhelyhez  lett 
elkészítve a kiviteli dokumentáció, a két beruházás egyszerre lett engedélyeztetve. Mivel a 
gyalogátkelőhely pályázat nem nyert, így át kell dolgoztatni a megvalósítási tervet és talán 
2012 tavaszán lehet azt megvalósítani.

Ezt követően ifj. Börzsei László képviselő nemtetszésének adott hangot a gyalogátkelőhely 
pályázat elutasítása, valamint annak magas költsége és a kivitelezés bonyolultsága miatt.
Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a polgármester megköszönte a beszámolót , a 
közalapítvány  munkáját,  további  sikereket  kívánva  szavazást  rendelt  el  a  napirendi  pont 
tárgyában.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
84/2011. (X.12.) számú Határozata

Az Öttevény Községért Közalapítvány 2010. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja a Közalapítvány működéséről szóló beszámolót.       

                           A tájékoztató a melléklet részét képezi.

      3.   napirendi pont   
Előterjesztés  a  13/2010.  (XII.17.)  számú,  a  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról 
szóló rendelet módosításáról                

      Előadó: Németh Dóra jegyző   
                       

Németh Dóra jegyző  az írásban küldött  előterjesztést  szóban részletesen ismertette,  mely 
alapján  a  rendelet  módosításának  indoka,  hogy  a  tanácskozási  jog  nélkül  megjelentek 
hozzászólását időkeretbe kívánja foglalni a testület.

Tuba  Kálmán  képviselő  módosító  javaslatot  terjesztett  elő  a  rendelet-tervezethez.  A 
képviselő  úgy  látja,  hogy  nem  egységesen  kell  maximum  5  percben  szabályozni  a 
hozzászólások számát, hanem az ülésvezetőre bízná a döntést, ki, mennyi ideig szólalhat fel, a 
mondanivaló témájának fontossága függvényében. Az ő módosító javaslata a következő: A 
tanácskozási  jog  nélkül  megjelentek  az  ülésvezető  engedélyével  a  napirendi  pontok 
megtárgyalása  után  az  ülésvezető  által  meghatározott  időtartamban  mondhatják  el 
hozzászólásukat.

Király  Péter  polgármester  nem  értett  egyet  a  módosító  javaslattal,  véleménye  szerint 
minden állampolgárnak egyforma feltételeket kell teremteni.



A képviselő-testület tagjai is a polgármester által elmondottakat és az eredeti előterjesztést 
támogatták.  Elhangzott  az  is,  az  állampolgárok  ügyes-bajos  dolgaikat  nem  a  képviselő-
testületi  ülés keretében kell,  hogy elmondják.  A polgármesternek, jegyzőnek van hivatalos 
fogadóórája, illetve minden nap elérhetőek a hivatalban, ott el lehet mondani a problémákat és 
csak az kerül  a  testület  elé,  aminek  elbírálása  a  testülettől  függ.  Elhangzott  még,  hogy a 
közmeghallgatás az a fórum, ahol a képviselő-testülethez kérdéseket lehet feltenni.

Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el előbb Tuba Kálmán 
képviselő módosító indítványa, majd a rendelet-tervezet elfogadása tárgyában. 

A képviselő-testület 1 igen 6 nem szavazattal Tuba Kálmán képviselő módosító indítványát 
elutasította:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
85/2011. (X.12.) számú Határozata

Tuba Kálmán képviselő módosító indítványának elutasításáról                                      

                           A képviselő-testület Tuba Kálmán képviselő módosító indítványát
                           , mely szerint a tanácskozási jog nélkül megjelentek az ülésvezető
                           engedélyével a napirendi pontok megtárgyalása után az ülésvezető
                           által meghatározott időtartamban mondhatják el hozzászólásukat,
                           elutasítja.

A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2011. (X.12.) számú Rendelete

a 13/2010. (XII.17.) számú Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja 
                           A rendelet módosítását.

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy 17.20 perckor a rendelet
                           Hirdesse ki.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. október 12. 17.20

      4. napirendi pont
Előterjesztés  a  …/2011.  (X…)  számú  a  helyi  rendeletek  előkészítésében  való 
társadalmi részvételről szóló rendelet-tervezetről



Előadó: Németh Dóra jegyző 
      
               

Németh  Dóra  jegyző  részletesen  ismertette  az  írásban  kiküldött  előterjesztést.  Kiemelte, 
hogy a képviselő-testületnek e témában rendeletalkotási kötelezettsége van, majd ismertette a 
társadalmi részvétel jövőben lehetséges módját.

Mivel kérdés, vélemény 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
15/2011. (X.21.) számú Rendelete

az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről 

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja 
                           A rendeletet.             

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. október 21.       

5. napirendi pont  
 A 2012. évi belső ellenőrzési terv megtárgyalása

       Előadó: Németh Dóra jegyző

Németh Dóra jegyző  elmondta,  minden év november 15-ig kell  a belső ellenőrzési tervet 
elkészíteni, az idén azért esett a választás az ügyiratkezelésre, mert azt korábban senki nem 
vizsgálta még.

Király Péter polgármester hozzátette a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében zajlik 
a belső ellenőrzés, és minden évben egy témát ölel fel.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
86/2011. (X.12.) számú Határozata

az Önkormányzat 2012.évi belső ellenőrzési tervéről és stratégiájáról

                            A képviselő-testület a 2012. évben az alábbi belső ellenőrzési



                       feladat vizsgálását fogadta el:
1.) annak megállapítása, hogy az ügyiratkezelés a jogszabályi

előírásoknak megfelelően történt –e.                         

                              A részletes belső ellenőrzési és stratégiai terv a melléklet részét
                              képezi.

                              A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatról a 
                              belső ellenőrt értesítse.

                              Felelős: Németh Dóra jegyző
                              Határidő: 2011. október 25.  

6. napirendi pont
Az Általános Iskola és a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító

     Okiratának módosítása
Előadó: Németh Dóra jegyző 
            

Németh Dóra jegyző az írásos előterjesztést szóban nem egészítette ki, kérte a képviselőket 
tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
87/2011. (X.12.) számú határozata 

az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról

                           A képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbiak
                           szerint módosítja 2011. szeptember 01. napjától:

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Öttevény  község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  Törvény  (  a  továbbiakban:  Áht.)  90.§  (1)  bekezdése, 
a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) 
bekezdése,  valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet ( a továbbiakban Ámr.) 8/A.§-a, 10. § (4) és (10) bekezdései és a 12.§-a 
alapján az Általános Iskola intézményének alapító okiratát az alábbiak szerint adja ki:

2. Az 1. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép. A költségvetési szerv 
hivatalos  neve:  Általános  Iskola  Öttevény.  Rövid  neve:  Általános 
Iskola



3. A  3.  pont  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  Az  intézmény 
alapítójának,  fenntartójának  neve  és  székhelye:  Öttevény  község 
Önkormányzatának Képviselő-testülete, 9153 Öttevény, Fő u. 100.

4. A 6.  pont  helyébe  az alábbi  rendelkezés  lép:  az intézmény típusa: 
általános iskola

5. A  7.  pont  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  az  intézmény 
közfeladata:  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8.§ (1) bekezdése alapján gondoskodás az alapfokú nevelés 
és oktatásról

6. A 7. ponttól kezdődően, mivel egy ponttal kiegészült az alapító okirat 
a pontok sorszáma eggyel megnövekszik.

7. A 13. pont alkalmazott szakfeladatok bekezdése az alábbiak szerint 
módosul: Alkalmazott szakfeladatok:

 szakfeladatrend 2010. január 01.-től
Általános  Iskolai  nappali  rendszerű  nevelés, 
oktatás 1-4 évfolyamon 852011-1
            5-8 évfolyamon 852021-1
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
Nem  lakóingatlan  bérbeadása,  üzemeltetése 
682002-4

8. A  18.  pont  első  mondata  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  Az 
Intézmény gazdálkodási jogköre alapján…

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon az Alapító
                           Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és azt a bejelentő forma-
                           Nyomtatvánnyal együtt a Magyar Államkincstárnak küldje meg.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. október 17.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
88/2011. (X.12.) számú Határozata

a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának 
módosításáról

                        



   A képviselő-testület az intézmény alapító okiratát az alábbiak
                           szerint módosítja 2011. szeptember 01. napjától:

1. Az Alapító Okirat preambuluma helyébe az alábbi rendelkezés lép:

Öttevény  község  Önkormányzati  Képviselő-testülete  az  államháztartásról  szóló  1992.  évi 
XXXVIII.  Törvény  (  a  továbbiakban:  Áht.)  90.§  (1)  bekezdése, 
a helyi  önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény ( a továbbiakban: Ötv.) 9. § (4) 
bekezdése,  valamint  az  államháztartás  működési  rendjéről  szóló  292/2009.  (XII.19.) 
Kormányrendelet ( a továbbiakban Ámr.) 8/A.§-a, 10. § (4) és (10) bekezdései és a 12.§-a 
alapján a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde intézményének alapító okiratát 
az alábbiak szerint adja ki:

2. Az Alapító Okirat 1. pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 A költségvetési  szerv hivatalos  neve:  Mackó-Kuckó Napköziotthonos 
Óvoda és Bölcsőde Rövid neve: Mackó-Kuckó Óvoda és Bölcsőde
3. A  3.  pont  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  Az  intézmény 

alapítójának,  fenntartójának  neve  és  székhelye:  Öttevény  község 
önkormányzatának Képviselő-testülete, 9153 Öttevény, Fő u. 100.

4. A 4.  pont  helyébe  az alábbi  rendelkezés  lép:  az intézményirányító 
szervének  neve,  székhelye:  Öttevény  község  Önkormányzatának 
Képviselő-testülete, Öttevény, Fő u. 100.

5. A  6.  pont  helyébe  az  alábbi  rendelkezés  lép:  Az  intézmény 
közfeladata:  a  helyi  önkormányzatokról  szóló  1990.  évi  LXV. 
törvény 8. § (1) bekezdés alapján gondoskodás az óvodáról, illetve 
egyéb szociális ellátásról

6. A 13. pont alkalmazott szakfeladatok bekezdése az alábbiak szerint 
módosul:

                 Alkalmazott szakfeladatok:
 szakfeladatrend 2010. január 01.-től
Bölcsődei ellátás 889101-1
Óvodai nevelés 851011-1
Sajátos  nevelési  igényű  gyermekek  óvodai 
nevelése 851012-1
Óvodai intézményi közétkeztetés 562912-1

7. A 18. pont első mondata az alábbiak szerint módosul: 
     Az Intézmény gazdálkodási jogköre alapján

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon az Alapító
                           Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és azt a bejelentő forma-
                           Nyomtatvánnyal együtt a Magyar Államkincstárnak küldje meg.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. október 17.

                                                                                                      



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

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

1. A   KEOP  4.2.0  pályázatot  a  Sportcsarnok  napkollektorokkal  ellátott  meleg  víz 
kiváltásával kapcsolatban a tervek leszállításra kerültek az első részletet 4.658.000 Ft-
ot kifizettünk és ezzel egy időben igényeltünk előleget 4.079.363 Ft-ot  

2. Megkaptuk  a  Sportcsarnok  BM pályázatunknak  4.765.000  Ft  teljes  összegét,  2  fő 
közmunkást felvettünk e területre, mivel feltétele a pályázatnak, a mozgáskorlátozott 
feljárónak október hónapban el kell készülnie, az ablakok, ajtók készítése folyamatban 
vannak.  Elszámolni  2011  június.végéig  kell.  (teljes  összeg:  6.618.000  Ft  önrész: 
1.853.000 Ft)

3. Befejeződött  az  orvosi  rendelők  oldali  tetőszerkezetének  újrafedési  munkálatai.  A 
számlákat, kifizettük 5.000.000 Ft értékben az elfogadott LINDAB lemezfedéssel.  

4. Belvízelvezetés pályázatának előkészítéseként elkészültek a tervek, melyeket beadtuk 
a Környezetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez engedélyezésre. Egy sor hiánypótlást 
kaptunk, melynek horribilis költségvonzata lenne. Az engedélyezési eljárás díjtétele 
140-360 eFt között mozog, míg nem fogadták el a Földhivatali egységes Földkönyvet, 
amit  más  engedélyezéskor  elfogadtak  (Pannonhalma,  Écs,  Nyúl,  Ravazd)  más 
településeknél,  ezért  a  tulajdonlapok,  közműnyilatkozatok  költségeit  még  pontosan 
nem tudjuk (de ez sem lesz kis összeg). 

5. Egy újabb lépésként folytatni kellene az utcák átszámozási rendszerét és a következő 
kritikus utca a Táncsics Mihály u. lenne. Ennek költségvonzata 40x6.600 =264.000 Ft 
lenne, mely a Földhivatali bejegyzést takarja, míg a házszámok 40x 1400= 56.000 Ft

Kérte a képviselőket támogassák az átszámozást, melyet a 2011. évi költségvetés terhére meg 
lehet valósítani.

A képviselő-testület 6 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
89/2011. (X.12.) számú Határozata

A Táncsics u. átszámozásáról

                           A képviselő-testület elhatározza, hogy a Táncsics utcában megoldja az      
                           jelenleg kaotikus állapotú házszámozást, és vállalja ennek földhivatali
                           átvezetési költségét, telkenként. 6.600 Ft-ot.    

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a feladat megkezdése előtt
                           értesítsen valamennyi lakót egy levélben az elhatározásról és az ezzel
                           kapcsolatos teendőkről. Ajánlja fel továbbá, az azonos táblák felhelyezé-



                           sének lehetőségét.

                           Felelős: Király Péter polgármester 
                           Határidő: 2011. október 25.

6. Járdaépítések az egyik közlekedés szempontjából legveszélyesebb szakaszon a Fő u-
Miklósi u- közötti szakasz készült el.    

7. A TÉR Háló Kft elkészítette és engedélyezésre beadtuk a régi iskola bontási tervét. 

8. Leneskerti utca játszótér pályázat első számlázása elszámolása  ( kerítés) benyújtásra 
került  .  A  játékok  helyét  sikerült  kimarkolni  ,  melyet    Bodor  Balázs   lakónk 
költségtérítés  nélkül  végzett  el.  Köszönjük segítségét!  A földmunkában  még  Nagy 
Sándor    vállalkozása  is  segített.  Köszönjük!  A  játékok  két  héten  belül  kerülnek 
elhelyezésre  és  azt  követi  majd  a  már  megvásárolt  és  lefestett  fa  kerettel  ellátott 
ütésálló talajszerkezet kialakítása (fa keret, gyöngykavicsos ütésálló talaj). Az a terv, 
hogy télre  az orvosi  rendelő  padlásán  felszabadult  fekete  műanyaggal  letakarjuk a 
játékokat, és tavaszi hónapokban lenne az ünnepélyes átadás 

9. Fő  utca  vízelvezető  árok  helyzete:  elkészült  minden  kapubejáró,  de  a  vállalkozó 
időhiánnyal küzd, ezért húzódik a végleges befejezés.

10. Korábban már beszéltünk róla, hogy Tarninger Lajos öttevényi lakos kérését, mely a 
rendezési terv módosításával jár, úgy támogatja az önkormányzat,  hogy a rendezési 
terv módosítását a hatályos jogszabályoknak megfelelően Tarninger Lajos fizeti meg a 
rendezési  terv  készítését  a  TÉR-HÁLÓ Kft.  készíti  el,  majd  a  terv  módosítását  a 
képviselő-testület  támogatja.  Mivel  a  munka  megrendeléséhez  testületi  határozat 
szükséges, kérte a képviselőket, hogy hozzanak e témában határozatot.

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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
90/2011. (X.12.) számú Határozata

Tarninger Lajos rendezési terv módosítására vonatkozó kérelmének támogatásáról

                           A képviselő-testület támogatja Tarninger Lajos öttevényi lakos rendezési  
                           Terv módosítására vonatkozó kérelmét úgy, hogy a rendezési terv 
                           Módosításával járó költségeket nem vállalja, azt a kérelmezőnek kell
                           Megfizetni.

                           A kérelmező a rendezési tervet elkészítő TÉR-HÁLÓ Kft.-nél
                           Rendelheti meg a munkát.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
                           Foglaltakról az érintetteket értesítse.           
.

                           Felelős: Király Péter polgármester 



                           Határidő: 2011. október 28.

11. A polgármester felhívta a figyelmet a 2011. október 22-i az Őszidők Nyugdíjas Klub 
által szervezett néptáncversenyre, valamint elmondta, hogy az Idősek Napja az idén 
november 27. napján kerül megrendezésre.

Németh  Dóra  jegyző  a  népszámlálással  kapcsolatban  ismételten  elmondta,  hogy  az 
mindenkire  nézve  kötelező  adatszolgáltatás  4  kérdést  kivéve,  így  aki  nem  szolgáltatja  a 
statisztikai  adatot,  az szabálysértést  követ el,  ellene eljárás indul és végső soron ha kell  a 
hatóság kényszeríti ki a népszámlálási kérdőív kitöltését.

Ezt követően elmondta,  a múltkori  testületi  ülésen kérdésként merült  fel  a 70 év felettiek 
talajterhelési díja, melyre a választ ifj. Rácz József képviselőnek 2011. szeptember 16. napján 
megadta. Az adóügyi előadó külön kérte , hogy a válaszlevelet olvassa fel a jegyző. Ennek a 
jegyző eleget tett, és a maga részéről lezártnak tekinti az ügyet.
Az érintett képviselő még elmondta, ha korrekt felvilágosítást kapott volna, nem fordult volna 
a jegyzőhöz.

Király  Péter  polgármester  ezt  követően  megkérte  Tuba  Kálmán  és  Fehérvári  Károly 
képviselőket, hogy a közelmúltban megtartott két rendezvényről tájékoztassák a testületet és a 
lakosságot.

Tuba Kálmán képviselő elmondta, hogy a Sportcsarnok adott helyszínt a várpalotai Trianon 
kiállításnak, melyen sok öttevényi vett részt. Valamennyi segítőnek köszönetét fejezte ki.

Fehérvári  Károly  képviselő  arról  számolt  be,  hogy  a  régi  ÁSZ  vetélkedőket  rendező 
települések  szervezőinek  találkozójára  került  sor  Öttevényen  az  elmúlt  szombaton  Geszti 
Péter közreműködésével. Megköszönte a polgármesternek az állófogadás megszervezését, és 
elmondta, hogy az esti vetélkedőn mindenki nagyon jól érezte magát. Korábban került sor a 
szüreti felvonulásra, ami szintén jól sikerült. Ő is köszönetet mondott a segítőknek.

Kövecses Timea alpolgármester  a nemrégiben megtartott  civil  fórumról  szólt,  melyen az 
ÖTC és  a  kézilabda  egyesület  nem képviseltette  magát.  Reméli,  hogy elindult  valamiféle 
összefogás  a  szervezetek  között  és  a  fórumnak  lesz  folytatása.  Arról  is  tájékoztatta  a 
jelenlévőket,  hogy  vállalkozói  fórum  is  szerveződik  a  közeljövőben,  ahová  a  Széchenyi 
Programiroda munkatársát is meghívja.

Ifj. Rácz József képviselő ifj. Börzsei Ferenc ÖTC elnökségi tag kérését tolmácsolta, mely 
szerint  tud e  az önkormányzat  közmunkásokkal  segíteni  a  pálya  Kunsziget  felöli  oldalára 
készülő kerítésének elkészítéséhez.

E kérés kapcsán úgy döntött  a testület,  hogy az újraszerveződő ÖTC elnökét a következő 
testületi ülésre meghívja, mint ahogy az Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetőségét is.

A nyilvános ülés zárásaként  szót kért  és kapott  Makkos Mária nyugalmazott  középiskolai 
tanárnő, aki elmondta,  nem érti,  hogy az elmúlt  testületi  ülésen megdöbbent azon, hogy a 
háziorvos beszámolójához a képviselő-testület egyetlen tagja sem tett fel kérdést. Például nem 



kérdezte meg azt, miért nem helyben veszi le az orvos az ellátottak vérét, miért kell ezért 
Győrbe utazni az embereknek. Azt sem értette, miért nem kötelezi erre a képviselő-testület a 
háziorvost. Jelezte továbbá, hogy a következő képviselő-testületi ülésen egyéb kérdéseket vet 
majd fel.

A  képviselő-testület  meghallgatta  az  állampolgárt,  majd  a  válaszban  elhangzott,  hogy  a 
háziorvos nem önkormányzati alkalmazott, így a testület őt nem utasíthatja, azt hogy miért 
nem itt veszi le a vért a doktornőtől kell megkérdezni.

                               
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el,  Király Péter polgármester 19.00 órakor a nyilvános 
ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
      Sik Gyula                                                                             ifj. Rácz József              
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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