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Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  december  12. 
napján hétfőn 18 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:  a napirendi  pontok tárgyalása  előtt  Sallai  Péter  a  Győr-
Moson-Sopron megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság főigazgatója 

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 vendéget. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, 
mivel a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte Sik Gyula 
és ifj. Rácz József képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

1) Tájékoztató a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: Király Péter polgármester

2) Előterjesztés a költségvetésről szóló 1/2011. (II.15.) számú rendelet módosításáról 
Előadó: ifj. Rácz József PB elnök
              Király Péter polgármester

3) Előterjesztés a víz-és csatornadíj 2012. évi mértékéről
Előadó: Király Péter polgármester                              

4) Előterjesztés a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2011.(V.18.) számú 
rendelet módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester

5) Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről



Előadó: Király Péter polgármester
6) Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2004. (X.28.) számú 

rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző
             Ifj. Rácz József PB elnök

7) Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló …/2011. (XII….) számú rendeletről
Előadó: ifj. Rácz József PB elnök
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

8) Előterjesztés a 13/2010.(XII.15.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 
rendeletről
Előadó: Németh Dóra jegyző                                  

9) A Győri Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodás módosítása
      Előadó: Németh Dóra jegyző
10) Előterjesztés a köztemetők további működtetéséről

Előadó: Király Péter polgármester
11) A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás I. körzetébe új tag delegálása

Előadó: Király Péter polgármester
12) Egyebek

Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

A napirendi pontok tárgyalása előtt  Király Péter polgármester  köszöntötte Sallai Pétert a 
Katasztrófavédelem megyei igazgatóját. Elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen felmerült, 
nem ismert pontosan az Önkéntes Tűzoltó Egyesületek jövője, ezért került sor a meghívásra. 
Hozzátette,  hogy  az  önkormányzat,  mint  civil  szervezetet  minden  évben  támogatja  az 
önkéntes  tűzoltókat  és  a  tavalyi  évben  az  elnök  Gunyhó  Balázs  egy  kisbusszal  és 
aggregátorral fejlesztette a technikai feltételeket. Ezt követően átadta a szót a vendégnek.

Sallai  Péter  igazgató  köszöntötte  a  jelenlévőket  és  a  település  lakosságát  majd  az 
alábbiakban ismertette a 2012. január 01. től érvénybe lépő változásokat:
Megjelent a katasztrófavédelemről szóló 2011. évi 128. törvény,  mely az önkéntes polgári 
védelmi  szervezetek  feladatait  rögzíti.  Elmondta,  jelenleg  is  vannak  határozattal  kijelölve 
személyek  a  PV feladatok  ellátására,  és  létezik  a  Moson Mentő  Csoport,  melyben  70-80 
embert tudnak felszerelni egyszerre és pl. egy árvíz esetén ők is bevonhatók a mentésbe. Az 
önkéntes tűzoltó egyesületek jövőbeni feladata lesz szintén a katasztrófahelyzetekben történő 
mozgósítás. 
Megemlítette,  hogy egy-egy településen  a fiatalok kb. 10 %-a mozgósítható,  ami az évek 
múltával csökken. 
A tűzoltó egyesületek pályázatairól elmondta, hogy eddig nagyon szubjektív volt az elbírálás, 
hiszen az egyesületek által delegáltakból állt a bírálóbizottság. Ez változni fog és a megyei 
katasztrófavédelmi  szervek  fognak  a  pályázatok  felett  őrködni,  így  objektívebb  lesz  az 
elbírálás. Kitétel lesz, részt vettek e oktatásokon, versenyeken, vizes gyakorlaton, mennyire 
vannak  távol  a  nagyvárosoktól,  mennyi  támogatást  kap  az  önkormányzattól,  tehát  a 
ténylegesen  tenni  akaró,  munkát  komolyan  végző  egyesületek  kerülnek  támogatásra.  A 
támogatási keretösszeg még nem ismert.
Megjelent  a  243/2011  es  kormányrendelet  is,  mely  a  védekezésben  résztvevők  feladatait 
taglalja.  Ezt  elolvasására  javasolta  minden  vezetőnek.  A  rendelet  szabályozza  a  40  órás 



képzést is, melyet 5 katasztrófavédelmi kirendeltség végez majd el, a megye a vizsgáztatást 
végzi.
Ismertette, hogy jelenleg 105 működő tűzoltó egyesület van, melyek nagy része az 1880-as 
években jött létre, és úgy gondolja, hogy nem mindegyik fog talpon maradni, csak azok, akik 
komolyan gondolják a feladatukat és tesznek is.

Ezt követően békés, boldog ünnepeket kívánt a település lakosságának.

Király  Péter  polgármester  megköszönte  a  tájékoztatót  és  örömmel  nyugtázta,  hogy  a 
jövőben azok kapnak támogatást, akik ténylegesen dolgoznak is érte.

Kövecses Timea alpolgármester megköszönte, hogy elfogadta az igazgató úr a meghívást. Ő 
tett ígéretet arra a múltkori ülésen, megpróbál segíteni a helyi szervezetnek.

Mivel több kérdés nem hangzott el a vendéghez, a polgármester még egyszer megköszönte a 
tájékoztatót, majd Sallai Péter igazgató távozott az ülésteremből.

1. napirendi pont  
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása 

        Előadó: Király Péter polgármester 

Király Péter polgármester az írásban kiküldött meghívót szóban nem kívánta kiegészíteni.

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
110/2011. (XII.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.

2. napirendi pont
Előterjesztés a költségvetésről szóló 1/2011. (II.15.) számú rendelet módosításáról 
Előadó: ifj. Rácz József PB elnök
             Király Péter polgármester                                                                                           

Király Péter polgármester  elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság a mai napon tartott ülést, 
melynek tárgyalta a napirendi pontot. A bizottság döntésének ismertetésére felkérte ifj. Rácz 
József elnököt.                          



Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, hogy néhány kérdése volt a bizottságnak, melyre választ 
kaptak, így a rendelet-módosítást elfogadásra javasolják a testületnek.

Mivel kérdés, 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
16/2011. (XII.13.) számú Rendelete 

Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) számú 
rendelet módosításáról 

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 
                           rendelet-módosítást.

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

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. december 20.

      3.   napirendi pont   
Előterjesztés a víz-és csatornadíj 2012. évi mértékéről 

      Előadó: Király Péter polgármester
                       

Király Péter polgármester az írásban megküldött előterjesztést szóban azzal egészítette ki, 
hogy  az  emelés  4,3  %-os,  majd  kérte  a  képviselőket  tegyék  fel  kérdésüket,  mondják  el 
véleményüket. Röviden még ismertette a döntéshozatal módját, a PANNONVÍZ közgyűlésén 
és elmondta még, hogy idén először kapott az önkormányzat osztalékot 1.900 eFt összegben a 
PANNONVÍZ-től.

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
17/2011. (XII.13.) számú Rendelete 

A víz-és csatornadíj 2012. évi mértékéről                                                               

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 
                           rendelet-tervezetet.

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

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           kihirdetéséről, és az elfogadott rendeletet a PANNONVÍZ Zrt-nek



                           küldje meg.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. december 20.

      4. napirendi pont
Előterjesztés a temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2011. (V.18.) számú 
rendelet módosításáról                       

      Előadó: Király Péter polgármester
                         

               
Király  Péter  polgármester  az  írásban  megküldött  előterjesztést  szóban  nem  kívánta 
kiegészíteni. 

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
18/2011. (XII.13.) számú Rendelete 

A temetőről és temetkezési tevékenységről szóló 9/2011. (V.18.) számú rendelet 
módosításáról         

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 
                           rendelet-tervezetet.

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

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. december 20.

5. napirendi pont  
Előterjesztés a képviselő-testület 2012. évi munkatervéről

       Előadó: Király Péter polgármester
                    

Király Péter polgármester elmondta, hogy a munkaterv a kötelező beszámolókból, rendelet-
módosításokból és a költségvetéshez kapcsolódó feladathoz igazodik. 

A  jegyző  felhívta  a  figyelmet,  hogy  az  intézményvezetői  kinevezések  jövőre  lejárnak, 
tavasszal az óvoda és az iskola vezetői állását is meg kell hirdetni független attól, hogy 2012. 
szeptembertől az iskola pedagógusai állami alkalmazottak lesznek várhatóan.



Ifj. Börzsei László képviselő kérte, hogy az önkormányzati kft. ügye ne maradjon feledésbe, 
és jövőre térjen arra vissza a testület.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
111/2011. (XII.12.) számú Határozata

a Képviselő-testület 2012. évi munkatervéről                          

                           A képviselő-testület a 2012 évi munkatervét az előterjesztésben  
                           Foglaltak szerint fogadja el.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

6. napirendi pont
Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2004. (X.28.) számú 
rendelet módosításáról                     

      Előadó: Király Péter polgármester
                   Németh Dóra jegyző
                   Ifj. Rácz József PB elnök

           
                                                                                                    

Király Péter polgármester átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.

Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, a bizottság támogatja a módosítás elfogadását.

A  jegyző  hozzátette,  hogy  a  törvényi  felső  mérték  2012.  január  01.  napjától  17.000 
Ft/adótárgy. Elmondta, hogy 2005. óta először történik emelés, és ez még mindig kevesebb, 
mint  a  környező  településeken.  Azt  is  hozzátette,  a  rendelet  tartalmazza,  hogy  az  ebből 
befolyt összeget infrastrukturális fejlesztésre fordítja az önkormányzat, ami 2012-ben 4.000 
eFt lesz várhatóan.

Mivel  több 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
19/2011. (XII.13.) számú Rendelete 

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 26/2004. (X.28.) számú rendelet 
módosításáról                                       

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 
                           rendelet-tervezetet.

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



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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. december 20.

7. napirendi pont  
Előterjesztés az idegenforgalmi adóról szóló …/2011. (XII….) számú rendeletről
Előadó: ifj. Rácz József PB elnök
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének

Ifj.  Rácz  József  PB  elnök  elmondta,  a  bizottság  támogatja  az  idegenforgalmi  adó 
bevezetését.

Mivel  több 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
20/2011. (XII.13.) számú Rendelete 

Az  idegenforgalmi adóról                                                                                                        

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja a 
                           rendelet-tervezetet.

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

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. december 20.

8. napirendi pont
A  Szervezeti  és  Működési  Szabályzatról  szóló  13/2010.  (XII.15.)  számú  Rendelet 
módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző       
             

Németh Dóra jegyző  elmondta,  hogy a rendelet módosítására azért kerül sor, mert  Király 
Péter polgármester  2012. január  01.  napjától  kezdődően társadalmi  megbízatásban kívánja 



ellátni a polgármesteri tisztséget, és erre a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 65. tv. 37. 
§-a alapján lehetősége is van. Ezt kell átvezetni a helyi rendeleten, azaz a rendelet 48.§ (1) 
bekezdése  módosul.  „  A  polgármester  a  választópolgárok  által  megválasztott,  a  feladatát 
társadalmi megbízatásban ellátó tisztségviselő.”

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
21/2011. (XII.13.) számú Rendelete  

a 13/2010. (XII.15.) számú a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló rendelet 
módosításáról

 
                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint változatlan
                           tartalommal fogadja el a rendelet-tervezetet.

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihirdetéséről. 
                          

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011.december 13.

9. napirendi pont
A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási tanácsa Megállapodásának módosítása
Előadó: Király Péter polgármester

A polgármester elmondta a megállapodás módosítására azért van szükség, mert a Társulási 
Tanács  elfogadta  a  megállapodás  módosítását,  mely  szerint  a  határidőben  a  testületi 
döntéseket be nem küldő önkormányzatok részére bírságot állapít meg a tanács.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
112/2011. (XII.12.) számú Határozata

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa megállapodásának 
módosításáról                  

                           A képviselő-testület megismerte és elfogadta a GYTKT megállapodásának
                           módosítását, mely a határidőben képviselő-testületi határozatokat be nem
                           küldő önkormányzatok szankcióit tartalmazza.



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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011.december 15.

10. napirendi pont
Előterjesztés a köztemetők további működtetéséről
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester tájékoztatta a testületet arról, hogy mindenképpen változtatni kell 
a  temetők  működtetésén.  Itt  a  fűnyírásról,  hóeltakarításról,  gondnoki  feladatokról  és  a 
szemétszállítás módjáról van szó. A JÓSZÍV Kft eddigi előnye a szemétszállítás szervezett 
megoldása  volt,  viszont  rengeteg  panasz  volt  a  fűnyírásra.  Az sem megoldott,  hiába  van 
kitéve a tábla, hogy a vállalkozóknak díjat kell fizetni a területhasználatért. 
A  GYŐRSZOL  küldött  ajánlatot  6  m3-es  konténer  kihelyezésére,  melynek  ára  27.000 
Ft+ÁFA/ürítés. Azt nem tudjuk, milyen gyakran kellene üríteni. Mindkét temetőbe szükséges 
lenne egy konténer.
Elmondta, van olyan település, ahol a koszorúkat szétválogatják, és külön-külön hasznosítják 
az egyes részeit. 
E napirendnél azt is ismertette a testülettel, hogy Bősze László gondnok 2011. december 31. 
napjával közös megegyezéssel megszűnteti munkaviszonyát és a TSZ-ben dolgozik tovább. 
Így január 1-től 1 gondnok lesz és közmunkás sem lesz. 
A  napirendi  pontnál  az  is  elhangzott,  hogy  a  téli  havazás  idején  meg  kell  oldani  az 
intézményekben a hólapátolást és ebbe a dolgozókat is be kell vonni.

Kérte a testületet adjanak tanácsot, hogy legyen ellátva a feladat.

A témához több képviselő is hozzászólt, egyetértettek abban, hogy a saját gondnok a legjobb 
megoldás,  mert  így  lesz,  aki  felel  a  temető  rendjéért,  és  abban  is  egyetértettek,  hogy  a 
gondnoki  és  a  temetőgondnoki  állást  is  meg  kell  pályáztatni.  Azt  is  kinyilvánították, 
mindenképpen szakképzett munkaerőt szeretnének alkalmazni, aki szakipari munkát is el tud 
végezni. 

 Erről 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozták:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
113/2011. (XII.12.) számú Határozata

a falugondnoki és a temetőgondnoki állas helyek meghirdetéséről

                           A képviselő-testület a falugondnoki és a temetőgondnoki álláshelyet
                           is meg kívánja hirdetni. A pályáztatással megbízza Király Péter
                           polgármestert.
                    

11. napirendi pont
A Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás I. körzetébe új tag delegálása
Előadó: Király Péter polgármester



A polgármester  elmondta,  hogy az ő helyére kell  delegálni  más polgármestert,  a javaslat 
Friderics  Cecilia  Nagyszentjános  község polgármestere.  Elmondta,  azért  mondott  le,  mert 
felelősségteljes  döntéseket  akart  a  társulás  hozni  az  önkormányzatok  utólagos 
megkérdezésével.  

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
114/2011. (XII.12.) számú Határozata

a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás I. körzetébe új tag delegálásról 

                           A képviselő-testület elismerve érdemeit és megköszönve eddigi        
                           Munkáját elfogadja Király Péter öttevényi polgármester lemondását
                           Egyben Friderics Cecilia nagyszentjánosi polgármestert delegálja a 
                           Győri I. körzetbe.

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011.december 15.

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

A polgármester az alábbiakban tájékoztatta a testületet néhány aktuális feladatról:

1. Kommunális  szemétszállítási díjtételek egyenlőre nem változnak
2. Belvízelvezetés pályázatának beadásra került. hiánypótlást megkaptuk és ezt pótoltuk
3. Leneskerti játszótér szabványossági vizsgálata megtörtént (dicséretet kaptunk a szép 

kialakításért) 
4. A Sportcsarnok KEOP-os pályázata szépen halad a tetőn befejezték a munkálatokat.
5. Megrendeltem a Sportcsarnok tetején elhasználódott és lepotyogott kúppalák javítását, 

pótlását.
6. Mosonszentmiklós polgármestere kéri, hogy a jövőbeni szándékunkat jelezzük a két 

település együttműködése érdekében. A járási határok kialakítása még várat magára. 
Ez sorsdöntő lesz mindannyiunk számára. Kérte a képviselőket támogassák a közös 
hivatal  létrehozását,  és  ezt  rögzítsék  szándéknyilatkozatban.  A  testület  ezzel 
egyetértett és 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

 Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
115/2011. (XII.12.) számú Határozata

Mosonszentmiklós községgel a jövőben megalakítandó Közös Önkormányzati Hivatal 
létrehozásáról



                           A képviselő-testület kifejezi azon szándékát, hogy a jövőben  
                           Mosonszentmiklós községgel közös önkormányzati hivatal létre-
                           hozásáról tárgyaljon. 

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           Mosonszentmiklós község Polgármesterét értesítse.            

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011.december 15.

7. Külterületi  belvízelvezető  csatornák  karbantartási  feladatainak  szerződésbeli 
megkötése  az  óvári  Vízműtársulással.  Nem  jelent  lekötöttséget,  ha  valamilyen 
belvízelvezető  (Gulitadűlői  csat,  öttevényi  csat,  Kertalja  csat)  csatorna  tisztítási 
munkálatait  kell,  elvégezni akkor Ők elsődlegesen a szerződés szerint ezt elvégzik. 
Természetesen a munkák megrendelése előtt bárkitől lehet ajánlatot kérni. Szerződés 
megkötésének engedélyezése.  Mivel  a  társulat  működése  kérdéses,  így a  testület  a 
későbbiekben tér vissza az ügy tárgyalására.

8. A LIMES pályázati lehetőségekhez önerő biztosításával csatlakozzunk e. Itt nem kell 
gondolni  nagy  összegekre  LIMES  nyomvonalának  kitáblázása,  Öttevény  –Abda 
közötti őrtorony feltárásának bemutatásának lehetősége. Szándéknyilatkozatot kérnek, 
hogy támogatjuk ezt az elképzelést. A testület csak úgy tud döntést hozni, amennyiben 
előre ismert, miről kell előre kötelezettséget vállalnia.

9. 4 évi könyörgés után a  móvári közút elkezdte és reményeink szerint be is fejezi a Fő 
utca és a Petőfi utca áldatlan állapotban lévő kátyúinak javítását. 

A jegyző ezúton köszönte meg a népszámlálásban résztvevők munkáját. Elmondta még, hogy 
a  GYŐRSZOL  megkereste  a  jegyzőket  egy  levéllel,  melyben  kigyűjtötte  azokat  a 
háztartásokat, akik az eltelt egy évben egyszer sem helyezték ki a hulladékgyűjtő edényüket 
és  kérte  a  jegyzőket,  hogy  végső  esetben  szabjanak  ki  hulladékgazdálkodási  bírságot. 
Elmondta, nem kíván ezzel élni.

A polgármester elmondta, hogy a listából vannak, akik jogosan nem tettek ki szemetet, mert 
ami van nekik, elviszik a gyűjtőszigetre.

Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő elmondta, hogy megkeresték a Petőfi u., Ady E. u. nem 
megfelelő közvilágítása, és a Petőfi u. életveszélyes aknafedele ügyében.

A polgármester elmondta, a közvilágítást be kell jelenteni ingyenes 40-es számon, a Petőfi u. 
pedig nem az önkormányzaté.

Ifj. Rácz József képviselő kérte a József A u. felé gyalogosan közlekedőket, ahol van járda 
ott használják azt. A csomagok hordásakor többen jelezték neki, sok a kóbor eb, az iskola 
előtti római kőre kerüljön már tábla, és végül mindenkit meghívott december 20-én kedden 18 
órai kezdettel az Iskolai Koncertre.

A polgármester  elmondta,  a  jegyző  a  gyepmesterrel  szerződést  kötött,  mely  a  jövő  évi 
költségvetést  közel 500.000 Ft-al terheli  és megkérte Fehérvári Károly képviselőt kerüljön 
kihelyezésre már a tábla.



Az ülés zárásaként szót kapott Makkos Mária öttevényi lakos, aki Sik Gyula alpolgármesterrel 
történt  személyes  vitáját  folytatta  volna.  A  jegyzőkönyv  nem  tartalmazza  az  általa 
elmondottakat,  hiszen a képviselő-testületi  ülés nem a személyes  viták színtere.  A jegyző 
elmondta, amennyiben egy állampolgárnak gondja, kérdése van a képviselőkhöz, jegyzőkhöz, 
polgármesterhez, tegye meg azt a fogadóórák alkalmával.

Király Péter polgármester megköszönte  a munkát  a képviselőknek,  mindenkinek boldog 
karácsonyt és sikeres újévet kívánt és 19.30 órakor a nyilvános ülést bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

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