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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  november  16. 
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
                                    Fehérvári Károly képviselő
                                    Ifj. Börzsei László képviselő

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

Tanácskozási joggal meghívott: Krankovits István és Bider Zsolt az ÖTC vezetőségi tagjai, 
illetve Gunyhó Balázs és Demeter Norbert az Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetői. 

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.  ketten  jelezték,  hogy 
később érkeznek. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte Fehérvári 
Károly és ifj. Raczenböck Kálmán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

1) A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása
Előadó: Király Péter polgármester

2) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾-ed évi teljesítéséről
Előadó: Király Péter polgármester
              Ifj. Rácz József PB elnök

3) Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi koncepciójáról
Előadó: Király Péter polgármester
              Ifj. Rácz József PB elnök

4) Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről
      Előadó: Gunyhó Balázs elnök



5) Az önkormányzat és az Öttevényi Torna Club jövőbeni együttműködése
Előadó: Király Péter polgármester és az ÖTC vezetősége

6) Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

7) Egyedi ügyek ( zárt ülés)
Előadó: Németh Dóra jegyző

A napirendi pontokat a képviselő-testület az alábbi sorrendben tárgyalta:

1. napirendi pont  
Az önkormányzat és az Öttevény Torna Club jövőbeni együttműködése 

        Előadó: Király Péter polgármester és az ÖTC vezetősége

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  az  ÖTC  vezetőségi  tagjait.  Elmondta,  hogy  a 
megbeszélésre  azért  kerül  sor,  mert  az  ÖTC-nek  megváltozott  a  vezetősége,  és  az 
önkormányzat szeretné tudni, mi az új vezetőség célja, milyen formában tovább működtetni 
az egyesületet és hogyan gondolja az önkormányzattal az együttmőködést. A jelenleg élő két 
szerződést kell átalakítani, mellyel a jegyzőt bízta meg.

Krankovits  István  ÖTC  alelnök  elmondta,  hogy  a  korábbi  szerződések  tartalmát  nem 
ismeri,  sajnálja  hogy az elnökkel  nem tudott  az önkormányzat  tárgyalni.  Az új  vezetőség 
céljairól  szólva  elmondta,  hogy  a  továbbiakban  is  megyei  I.  osztályú  csapat  kívánnak 
maradni,  jelenleg 2. helyezettek a bajnokságban. Véleménye szerint sokakat megmozgat  a 
településen  a  labdarúgás,  és  biztos  benne,  hogy  meg  tud  egyezni  az  önkormányzat  a 
vezetőséggel.

Bider Zsolt elnökségi tag elmondta, az új ÖTC azzal a szándékkal állt fel, hogy komolyan 
gondolja a sportegyesület működését. Egyedül sem az önkormányzat, sem az egyesület nem 
tudná  fenntartani  az  egyesületet,  csakis  közösen.  Májusban  azt  az  ígéretet  kapta  a 
polgármestertől, alpolgármestertől, jegyzőtől, hogy változatlan feltételek mellett fog működni 
az  egyesület  támogatása.  Olyan  szerződést  szeretne,  amely  mindkét  fél  kötelezettségeit 
egyértelműen rögzítené,  és szerepelne benne, hogy az előző évinél nem lehet kevesebb az 
önkormányzati támogatás. Ez a jelenlegiben is szerepel.

Németh  Dóra  jegyző  elmondta,  hogy  az  1999-es  szerződésekben  rögzített  feltételek 
megvalósultak, valamint a PANONKER Kft. nem fog szerepelni a szerződő felek között, így 
a szerződés az ÖTC és az önkormányzat kötelezettségeit fogja tartalmazni. Az viszont nem 
várható  el  az  önkormányzattól,  hogy  rögzítse,  mennyivel  tudja  támogatni  az  egyesületet, 
hiszen  a  2012.  évi  költségvetés  nagyon  bizonytalan,  így  felelőtlenül  nem  vállalhat 
kötelezettséget az önkormányzat.

Az  Ötc  vezetősége  részéről  elhangzott,  hogy  ragaszkodni  fognak  az  ideihez  hasonló 
támogatásban,  az  önkrományzat  részéről  pedig  elhangzott,  hogy  támogatni  kívánja  az 
egyesületet,  de a sok bizonytalan  tényező miatt  2012-ben tudja konkretizálni  a  támogatás 
összegét.



Király  Péter  polgármester  úgy  zárta  le  a  napirendi  pontot,  hogy  jelenleg  van  hatályos 
szerződés,  tárgyalhatnak  a  felek  a  jövőbeni  szerződésmódosításról,  de  a  támogatás 
nagyságáról csak 2012-ben áll módjában az önkormányzatnak felelősségteljesen nyilatkozni.

Ezzel a jelenlévők valamennyien egyetértettek.

Az ÖTC vezetősége ezt követően távozott az ülésteremből.

2. napirendi pont
Tájékoztató az Önkéntes Tűzoltó Egyesület működéséről 
Előadó: Gunyhó Balázs elnök                                                 

A polgármester köszöntötte a Tűzoltó Egyesület elnökét, és elnökségi tagját. Arra kérte őket, 
hogy  az  idei  évi  munkájukról  tájékoztassák  a  képviselő-testületet,  továbbá  terveikről, 
céljaikról. Megköszönte ezúton az egyesületnek a Tűzoltóverseny lebonyolítását.

Demeter  Norbert  elnökségi  tag  elmondta,  hogy  a  Győri  Tűzoltóság  felmondta  az 
együttműködési  megállapodást  az egyesülettel  jogszabályi  változás  következtében,  és csak 
akkor köti újra, ha a szigorúbb szabályoknak, mely elsősorban a tecnikai feltételek meglétét 
jelenti meg tud felelni az egyesület. Erre pedig sajnos nincs mód. Mivel a tűzoltóknak nincs 
meg a 40 órás alapfelkészítője, ezért most oda kell beiskolázni őket. 
Az,  hogy  kivel  köt  együttműködési  megállapodást  még  nem  dőlt  el.  Ennek  hiányában 
hivatalosan  nem  tudunk  a  mentésben  résztvenni.  Továbbá  ennek  hiányában  pályázni  is 
nehezebb lesz.
A Tűzoltóversennyel kapcsolatban elmondta, hogy korábban 40 település versenyzett, mára 
20 maradt, és a verseny rendezését is kevesen vállalják az egyre romló anyagi helyzet miatt.
Azt is elmondta, hogy jövőre is szeretnének kéklámpás napot rendezni az iskolában.

Király Péter polgármester  hozzátette,  hogy a győri  leselejtezett  védőruhákat kapták meg 
eddig  az  önkéntesek,  ezek  beszerzése  nem  kis  anyagi  terhet  jelent  az  egyesületeknek.. 
Elmondta  még,  hogy a  tavasszal  elkezdődik  a  régi  iskola  bontása,  és  az  ott  felszabaduló 
tetőanyagot  közös  összefogással  a  tűzoltószertár  tetőszerkezetének  javítására  lehet  majd 
felhasználni. Ehhez kérte az egyesület tagjainak segítségét.

Kövecses  Timea  alpolgármester  elmondta,  a  problémát  feljegyezte  és  az  országgyűlési 
képviselőnél utána próbál járni, hogyan lehetne az önkéntes egyesületek munkáját segíteni.

Jelenlévő képviselők és a meghívottak valamennyien egyetértettek abban, hogy az önkéntesek 
nagyban  tudták  segíteni  a  kiérkező  hivatásosak  munkáját,  hiszen  vészhelyzetben  néhány 
percen is múlhatnak emberéletek, és úgy találták, jó lenne, ha ez a jövőben sem változna.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem hangzott el a polgármester megköszönte a beszámolót , 
az  egyesület  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
97/2011. (XI.16.) számú Határozata

Az Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2011. évi tevékenységéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról

                           A képviselő-testület a szóbeli előterjesztésben foglaltak szerint
                           Elfogadja  az egyesület működéséről szóló beszámolót.       

      3.   napirendi pont   
A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása 

      Előadó: Király Péter polgármester
                       

Király  Péter  polgármester  az  írásban  megküldött  előterjesztést  szóban  nem  kívánta 
kiegészíteni, kérte a testületi tagokat tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.

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
98/2011. (XI.16.) 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.

      4. napirendi pont
Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾-ed évi  teljesítéséről 

      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök

      
               

Király Péter polgármester ismerette a testülettel, hogy 2011.11.14. napján a PB ülést tartott 
ahol megtárgyalta  a ¾-ed éves költségvetés  alakulását,  valamint  a 2012. évi  költségvetési 
koncepciót. Felkérte a Pénzügyi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Ifj. Rácz József PB elnök  elmondta,  hogy a ¾-ed évi beszámolót elfogadásra javasolja a 
bizottság.Annyi  a  megállapítás,  hogy a bevételek  meghaladják  a  kiadásokat  és a tervezett 
adóbevétel csaknem egésze befolyt már.

A  polgármester  kiegészítésként  elmondta,  hogy  a  jelenleg  futó  beruházások 
előfinanszírozásához a pénzösszeg rendelkezésre áll, viszont 2-3 hónap átfutást igényel azok 
költségvetési  elszámolási  számlán  történő  realizálása.  Ezért,  hogy  ne  legyenek  likvidítási 
gondjaink folyószámlahitel igénybevételéről tárgyaltunk a számlavezető pénzintézettel.



Mivel kérdés, vélemény 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
99/2011. (XI.16.) számú Határozata

az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének ¾-ed évi helyzetéről szóló tájékoztató 
elfogadásáról

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

                           A beszámoló a melléklet részét képezi.                               

5. napirendi pont  
Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi koncepciójáról

       Előadó: Király Péter polgármester
                    Ifj. Rácz József a PB elnöke

Ifj.  Rácz  Jószef  PB elnök  elmondta,  hogy a  pénzügyi  bizottsági  ülésen  az  előterjesztés 
ismeretében megállapítást nyert, hogy a 2012. év még nagyon bizonytalan. Nem tudni mi lesz 
az iskolák sorsa és ez mit jelent majd az önkormányzatnak. Az látszik, hogy kevesebb lesz a 
bevételünk, így kénytelen az önkormányzat bevételnöveő intézkedéseket tenni. Az első, hogy 
2012.  január  01.  napjától  bevezetésre  kerül  az  idegenforgalmi  adó,  mely  szinte  minden 
magyar településen van, a második, hogy a magánszemélyek kommunális adójának összegét 
2.000,-Ft-ról 4.000,-Ft/év re emelné a képviselő-testület. A harmadik, hogy az önkormányzat 
tulajdonában álló  orovsi  rendelőkre  egyenként  15-15-15 eFt-os  bérleti  díjat  állapít  meg  a 
képviselő-testület 2012, január 01.-től. 
Az idegenforgalmi adó bevezetése nem az öttevényi lakókat sújtja, a kommunális adó emelés 
igen, de 2005-óta most már elkerülhetetlen.
Azt is elmondta, hogy az orvosi rendelő rezsiköltsége kb. 1.000 eFt éves szinten, a bérleti díj  
megállapításával pedig 540 eFt bevétel várható, ami végső soron csökkenti a kiadásokat.
A bizottság egyhangúan támogatta mindhárom intézkedés bevezetését.
Arról is esett szó bizottsági ülésen, hogy amennyiben lesz rá keret a jövő évben a Leneskerti 
úton a temető és a játszótér közé célszerű volna járdát építeni, valamint végig a Mikósi uton 
megkezdett járdát folytatni a Móricz Zsigmond utcáig.

Németh  Dóra  jegyző  elmondta,  az  idegenforgalmi  adó  befizetését  az  önkormányzati 
adóhatóság fogja ellenőrizni. A kommunális adó emelésével kapcsolatban ismertette, hogy a 
környező  településeken  5-6-8  eFt  a  kommunális  adó,  tehát  Öttevényen  még  mindig 
alacsonyabb összegű lesz. Arról is tájékoztatta a jelenlévőket,  hogy általában nem az nem 
fizeti meg, aki tudná és az önkormányzati adóhatóságnak megvannak a törvényes eszközei a 
meg nem fizetett adó beszedésére. Az önkormányzati  rendelőkkel kapcsolatosan elmondta, 
hogy úgy mint Öttevény ezidáig, van néhány szomszéd település, aki sem bérleti díjat nem 
kér,  sem a resziköltséget  nem fizetteti  meg,  de az önkormányzatok döntő többsége olyan 



szerződést  kötött  a  háziorvosokkal,  hogy  ingyenesen  adja  át  a  helyiséget,  de  annak  a 
resziköltségeit az orvosok fizetik meg.

Király Péter polgármester hozzátette a kommunális adó ügyintézése, a csekkek kiküldése, 
egyéb  adminisztratív  feladatok  kb.  évi  1.000  eFt-ot  tesznek  ki,  így  annak  ilyen  mértékű 
megemelését ő is támogatja. Szintén támogatja az idegenforgalmi adó bevezetését, ami végső 
soron  a  kastélyt  és  néhány  szállásadót  érint.  Azt  is  elmondta,  amennyiben  az  SZJA 
csökkentésen kívül a gépjárműadót is elveszi az állam, akkor a 2012. es év a működtetésről 
fog szólni. Megemlítette, amennyiben lesz rá keret jövőre is folytatni kell a járda és útépítést,  
javítást. 

A  jegyző  szükségesnek  tartotta  elmondani,  hogy  a  tavalyi  koncepcióban  vállatak  közül 
egyedül a Tűzoltószertár tetőszerkezetésnek a felújítása maradt el, az viszont, ahogy korábban 
a  polgármester  elmondta  a  tavasszal  megvalósulhat.  A 2011-es  évben a  célokat  pályázati 
pénzből és önerőbő sikerült megvalósítani.

A polgármester hozzátette, az idén közel 40 millió Ft-ot sikerült beruházásra fordítani, és azt 
is,  hogy a  belvízelvezetési  pályázat  az,  ami  a  2012.  évre  csúszott  át.  Ezzel  kapcsolatban 
megjegyezte, hogy a pályázat beadásra került, valószínű, hogy lesz benne hiánypótlás, de az 
értékelésnél sajnos negatív lesz, hogy nem tudjuk lakossági kárfelmérőkkel alátámasztani a 
beruházás megvalósításának fontosságát.

A képviselő-testület szót ejtett arról, hogy a tervezett intézkedéseket nem önszántából hozza 
meg, hanem az állami szerepvállalás folyamatos csökkenése miatt, továbbá elhangzott az is, 
hogy a médiában kommunikált  ingatlanadó és kutyaadó bevezetését az önkormányzat nem 
tervezi.

Mivel  több hozzászólás  nem hangzott  el  a  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  napirendi 
pontok tárgyában a Pénzügyi Bizottság elnökének szóbeli előterjesztése alapján.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
100/2011. (XI.16.) számú Határozata

az Önkormányzat 2012.évi koncepciójáról                               

                           A képviselő-testület a 2012. évben is gondoskodik az intézmények 
                           Zavartalan működéséről. Mivel az állami normatíva jelentősen csökken, 

 2012. január 01. napjától idegenforgalmi adót vezet be
 2012.  január  01.  napjától  4.000,Ft/év  összegre  emelei  a 

magaánszemélyek kommunális adóját
 2012.  január  01.  napjától  bérleti  díjat  állapít  meg  15.000,  Ft 

összegben a Fő u. 86. szám alatti rendelők helyiségei után

                           A képviselő-testület anyagi lehetőségeinek függvényében a 2012. évben
                           Folytatja  a járda és útfelújításokat, illetve a már beadott belvízelvezetési
                           Pályázathoz a 2012. évi költségvetéséből biztosítja az önkormányzati önerőt.



                              A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozat szerint a 2012.
                              Decemberi ülésre készítse el az adórendelet-tervezeteket, illetve
                              A polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés készítésekor a koncepci-
                              Óban megfogalmazottakat vegye figyelembe, továbbá, hogy a határozatban
                              Foglaltakról a háziorvost, gyermekorvost, fogorvost értesítse.

                              Felelős: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                              Határidő: 2011. november 30., a decemberi ülés, illetve 2012. február

6. 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. Belvízelvezetés pályázata beadásra került. Értékelését , illetve a hiánypótlást várjuk.
2.
3. A TÉR Háló Kft elkészítette és engedélyezésre beadtuk a régi iskola bontási tervét. A 

tervet  engedélyezték  a  tavasszal  indulhat  a  bontási  munka.  Számítunk  a  lakossági 
segítségre.

4. Leneskerti utca játszótér ütésálló talaja 95 % ban elkészült, a meglévő játék átalakítása 
( szabványosítása ) folyik. A terület külső részére Nagykutasi Viktortól kapott ajánlat 
alapján  8-12 cm –es  törzsátmérőjű fákkal ültetjük be.

5. Mindenkit szeretettel várunk a november 24-i közmeghallgatásra

6. November 27-én vasárnap  idősek napi megemlékezésre várjuk a település 65 éven 
felüli lakóit !  Reméljük , hogy minden érintett megkapta a meghívónkat !

7. Dönteni  kell  a  70  év  felettiek  karácsonyi  ajándékáról.  Utalványt  vagy  csomagot 
adjunk e nekik. A testület valamennyi tagja a csomagot tartotta jónak és közvetlenebb 
ajándéknak.

 
Ezt követően megkérdezte van e kérdése, egyéb közérdekű mondanivalója a jelenlévőknek.

Sik Gyula alpolgármester kérte, hogy kerüljön kihelyezésre az elsőbbségadás tábla a Rudas 
László utca és a Móricz Zs.  utca kereszteződésébe , úgy , hogy az elsőbbrendű utca a Móricz 
Zs. u. legyen.

Rácz József képviselő  kérdezte , hogy a Fő utca  vízelvezetésekor megépített átereszek az 
utolsó teleknél miért nem készült el ?.

A polgármester válaszában elmondta, azért , mert a lakó még nem döntötte el, hová szeretné 
a kapubejárót, mivel ez még egy üres telek                                                                                  



Ifj. Börzsei László képviselő arra kérte a jegyzőt, amennyiben róka lelövése miatt megkeresi 
a lakosság mondja el, hogy ő nem lőheti le a rókát, azt csak be lehet fogni. 

Tuba Kálmán képviselő  elmondta, hogy a Hunyadi utcai lakók keresték meg azzal, hogy 
több helyen is próbálkoztak betöréssel, és mit tud tenni ez ellen az önkormányzat. Elmondta, 
hogy  végre  elkezdi  működését  a  polgárőrség,  melyhez  kérte,  hogy  több  önkéntes  is 
csatlakozzon.                                                                                          

A  nyilvános  ülés  zárásaként  Sik  Gyula  alpolgármester  Makkos  Mária  öttevényi  lakos 
októberi ülésen történt felvetésére mondta el véleményét, melyből kisebb vita alakult ki, így 
Király Péter polgármester 19.20 órakor a nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt 
ülésen folytatta a munkát.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
      Fehérvári Károly                                                            ifj. Raczenböck Kálmán              
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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