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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. január 18. napján 
17 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános testületi üléséről

Jelen vannak: Király Péter polgármester
Sik Gyula alpolgármester 

                                    Ifj. Rácz József képviselő
                                    Raczenböck Kálmán képviselő
                                    Ifj. Börzsei László képviselő
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

Tanácskozási  joggal  meghívottak:  Csala  Zsolt,  Varga Balázs  körzeti  megbízottak  Varga 
Péter százados  alosztályvezető a 2. napirendi ponthoz

A képviselő-testületi ülést az Öttevény KÁBEL-TV rögzítette.

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  az  alpolgármester 
asszonyt  a  meghívott  vendégeket  és  a  megjelent  öttevényi  lakót.   Megállapította,  hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 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 tájékoztató elfogadása
Előadó: Király Péter polgármester

2) Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről   
      Előadó: Győri Rendőrkapitányság előadója  
3) A Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2012. évi teljesítmény-

követelményeinek meghatározása
Előadó: Németh Dóra jegyző         

4) Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának 2012. évi megállapítása
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző
             Ifj. Rácz József PB elnök

      5)  Egyebek 
           Előadó: Király Péter polgármester



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

1. napirendi pont  
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása                  
Előadó: Király Péter polgármester       

Király  Péter  polgármester  az  írásos  napirendet  szóban  nem  egészítette,  kérte  annak 
elfogadását.                                       

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2012. (I. 18.) 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   
Tájékoztató a község közbiztonsági helyzetéről               
Előadó: Varga Balázs és Csala Zsolt körzeti megbízottak

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  meghívott  vendégeket,  majd  felkérte  őket  a 
tájékoztató megtartására.                                                   

Varga  Balázs  kmb. az  írásban  kiküldött  anyagot  részletesen  ismertette,  majd  kérte  a 
képviselőket tegyék fel kérdéseiket.

Tuba  Kálmán  képviselő  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  polgárőr  egyesület  végre 
hivatalosan  újjászerveződött  és  Horváth  Tamás  elnök  tájékoztatása  alapján  február  végén 
hivatalosan  is  megkezdi  a  tevékenységét  és  tudomása  szerint  a  rendőrséggel  kötött 
együttműködési megállapodást.

Király Péter polgármester elmondta, szeretné ha megvalósulhatna az 1 falu 1 rendőr elve. A 
Belügyminisztériumi  államtitkár  nemrég  megkereste  a  polgármestereket,  jellemezzék  az 
önkormányzat és a rendőrség kapcsolatát. A polgármester szerint ezt nagyon nehéz megítélni, 
ezért fogalmazott meg válaszlevelet Tállai András államtitkárnak. Nem arról van szó, hogy 
nem jó  a  kapcsolat,  viszont  mivel  nincs  állandóan  rendőr  a  településen,  előfordul,  hogy 
konkrét ügyekben a győri  kapitányság jár el,  és véleménye  szerint  az volna kívánatos,  ha 
minden településnek külön rendőre lenne.
A  rendőrségi  beszámolóból  kiemelte,  hogy  a  gyalogátkelőhely  megvalósításának 
sikertelensége nem az önkormányzat hibája. Hangsúlyozta, hogy szükség lenne az Öttevény 
Kunsziget  közötti  szakaszon  kerékpárútra.  Ezeket  is  megírta  az  államtitkárnak.  Azt  is 
elmondta,  szükség van a Polgárőrségre,  hiszen minden héten történik besurranásos rablási 
kísérlet, ami fokozottabb ellenőrzést igényel.



Ezt követően megköszönte a rendőrség munkáját.

Ifj. Börzsei László képviselő azt kérdezte csökkent e az illegális szemétlerakások, falopások 
száma a településen?

Varga Balázs körzeti megbízott válaszában elmondta, nem csökkent a számuk, de jobban 
beazonosíthatók az elkövetők, és van mód szankció alkalmazására. Elmondta még, hogy a 
polgármesterrel és a jegyzővel is szoktak közös bejárást tartani.

Király Péter polgármester a falopással kapcsolatosan felhívta a lakosság figyelmét, hogy a 
mezőgazdasági utak az önkormányzat tulajdonában vannak, azok szélessége nem 2-3 méter, 
hanem 10-12 és az út mellett lévő fák az önkormányzat tulajdonát képezik. Ezért megkért 
mindenkit, mielőtt fát akarna kivágni a tulajdonviszonyok rendezése érdekében keresse fel a 
Polgármesteri Hivatalt.

Ifj. Börzsei László képviselő hozzátette, hogy az Erdőfelügyelőség engedélye nélkül fát nem 
lehet kivágni akkor sem, ha a tulajdonviszonyok rendezettek.

Király  Péter  polgármester  erre  válaszolva  elmondta,  hogy  sajnos  Erdőfelügyelőség 
engedélyével vágták ki az Önkormányzat tulajdonában lévő fákat

Mivel  több 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
2/2012. (I.18.) számú Határozata 

a község közbiztonsági helyzetéről szóló beszámoló      
elfogadásáról

                           A képviselő-testület a rendőrség  beszámolóját elfogadja.

                           A beszámoló a melléklet részét.

3. napirendi pont  
A  Polgármesteri  Hivatalban  dolgozó  köztisztviselők  2012.  évi 
teljesítménykövetelményeinek meghatározása
Előadó: Németh Dóra jegyző          

Németh Dóra jegyző az írásban megküldött előterjesztést szóban azzal egészítette ki, hogy a 
2012. év legfontosabb feladata a 2013. január 01. napjától létrejövő járási rendszerhez való 
zökkenőmentes csatlakozás. Elmondta, hogy 78 jogszabály lépett hatályba, mely mindegyike 
érinti az önkormányzatok működését, és amelyek alkalmazása, pontos ismerete nagy kihívást 
jelent.  Ismertette,  hogy  2012.  január  01.  napján  hatályba  lépett  Magyarország  helyi 
önkormányzatiról  szóló  2011.  évi  189.  törvény.  Az  új  önkormányzati  törvény azonban  3 
különböző  időben  lép  hatályba,  január  01,  2013.  január  01,  valamint  a  következő 



önkormányzati választások napján. Így addig a régi Ötv. is hatályos lesz. Elmondta még, hogy 
a képviselők részére készít a fő jogszabályváltozásokról egy anyagot.

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
3/2012.(I.18.) számú Határozata

a Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők 2012. évi 
teljesítménykövetelményeiről

                           Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározza,
                           hogy Öttevény Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala 
                           köztisztviselőinek 2012. évi teljesítményértékelése során az átfogó
                           (stratégiai célokat) az alábbiak szerint határozza meg:

1.) A 2012. évben hatályba lévő új jogszabályi és strukturális környezetnek  
      való megfelelés. Az új szabályok átvezetése a helyi rendeleteken. 

2.) Felkészülés  a  járási  rendszer  kialakításával  kapcsolatos  megváltozott 
helyzetre,  a  feladatok  határidőben  történő  pontos  átadása,  a 
Kormányhivatal ez irányú tevékenységének támogatása

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a köztisztviselők részére
Gondoskodjon  a  határozatban  foglaltaknak  megfelelően  az  egyéni 
teljesítmény-célok kiadásáról

                            Felelős: Németh Dóra jegyző
                            Határidő: 2012. február 15.

4. napirendi pont  

Az önkormányzat tulajdonában álló helyiségek bérleti díjának 2012. évi megállapítása 
Előadó  :   Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző      
              Ifj. Rácz József PB elnök

Király Péter polgármester  elmondta, hogy a Pénzügyi Bizottság tárgyalta az előterjesztést 
és felkérte a PB elnökét ismertesse a bizottság állásfoglalását.

Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, a mai nap 16.30 órakor ülésezett a pénzügyi bizottság, 
és a napirendi ponttal kapcsolatban az alábbiakban foglalt állást: a bérleti díjakat az infláció 
mértékével, kerekítve állapítja meg, így Szabó Elemérné lakása 21.000 Ft/hó, a mozi bérleti 
díja: 11.000,-Ft/hó, az önkormányzati szolgálati lakás bérleti díja 31.500,Ft/hó .  Az orvosi 
rendelők 2012. évre vonatkozó bérleti díját már a novemberi korábbi ülésén megállapította a 



képviselő-testület,  az  óvodai  konyha,  a  sportcsarnok  és  a  Vidanet  Zrt.  bérleti  díja  pedig 
szerződésekben kötött.

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában 
a Pénzügyi Bizottság javaslatának megfelelően.               

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

4/2012.(I.18.) számú Határozata Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és nem lakás célú helyiségek bérleti 
díjának 2012. évi meghatározásáról

                          A képviselő-testület a tulajdonát képező lakások és nem lakás céljára    
                          szolgáló helyiségek bérleti díját az alábbiak szerint állapítja meg
                          2012 január 01. napjától:
                          
                          A nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérleti díját - mozi -az infláció
                          mértékével emeli , azaz  11.000,Ft/hó összegben kerül megállapításra.
                          
                          Szabó Elemérné önkormányzati lakásának bérleti díja: 21.000,-Ft/hó  .

                          Az Öttevény, Fő u. 86. szám alatti önkormányzati lakás bérleti díja
                          31.500,-Ft/hó.
                      
                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
                          foglaltakról az érintetteket értesítse.

                          Felelős: Király Péter polgármester
                          Határidő: 2012. január 31.

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

Király Péter polgármester a két ülés közötti történtekről és döntést igénylő kérdésekről az 
alábbiakban tájékoztatta a testületet:

1. Győr- Szollal  illetve a győri önkormányzattal történő  megállapodás  a Nagytérségi 
hulladékkal kapcsolatos  fennmaradó önrész és annak vagyoni helyzete: Győr Megyei 
Jogú  Város  Közgyűlése  a  2011.  december  16.  napján  megtartott  ülésén  olyan 
határozatot  hozott,  mely  szerint  kinyilvánítja  azon  szándékát,  hogy  az  önrész 
különbözetet vállalni nem tudó önkormányzatok, illetőleg annak megfizetését más tag 
önkormányzatnak felajánlani kívánó önkormányzatok részét Győr Megyei Jogú Város 
Önkormányzata  átvegye  a  hozzá  tartozó  támogatási  részaránnyal  növelten.  Ennek 
érdekében testületi határozatot szükséges hozni, majd a határozatban foglaltak szerint 
a  polgármester  megállapodást  köt  Győr  Megyei  Jogú Város  polgármesterével  és  a 



Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Elnökével.  A képviselő-testület  a 
polgármester  által  elmondottakkal  egyetértett,  és  7  igen  egyhangú  szavazattal 
meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2012.(I.18.) számú Határozata

a győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás KEOP-1.1.1/2F-
2008-001 azonosító számú pályázat Társulási megállapodásában rögzített önrész és a 

támogatási szerződésben megállapított önrész különbözetének megfelelő tulajdoni 
részarány Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére történő átadásáról

                          A képviselő-testület a fenti projektben megvalósított beruházás számviteli    
                          Nyilvántartás értéke utáni, a fenti különbözeti tulajdonosi részarányát átadja
                          Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata részére.
                          Ennek összege: 33.683.687,-Ft.
                                                
                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
                          foglaltakról az érintetteket értesítse, továbbá a megállapodást kösse meg.

                          Felelős: Király Péter polgármester
                          Határidő: 2012. január 31.illetve 2012. február 28.

2. A  Sportcsarnok  KEOP-os  pályázatával  kapcsolatban  :  a  kollektorok  és  az  egész 
rendszer  feltöltött  állapotban  van,  a  levegő  hőszivattyús  rendszert  a  jövő  héten 
folytatják. Részben jó is hogy csúszik a beruházás, mert , így valószínű nem kell a 
számlahitel lehetőséggel élnünk.

3. Elvégezték  a Sportcsarnok tetején elhasználódott és lepotyogott  kúppalák  javítását, 
mivel  nagyon  sok  kúppala  hiányzott  ezért  lindab  lemezes  borítással  pótolták.  A 
munkát  ingyenesen  végezte  el  Schreiner  Attila  vállalkozó,  aki  az  orvosi  rendelőt 
burkolta.

4. Mosonszentmiklósi  polgármester  megkeresett,  aki  ismét  vázolta  a  közös  hivatali 
lehetőségek  kialakítását.  A  hó  végi  testületi  ülésre  várnak  bennünket,  vagy  mi  is 
kölcsönösen egy beszélgetés erejéig  leülhetnénk a mosonszentmiklósi képviselőkkel. 

5. Február elsejével beadhatom a Leneskerti utca játszóterének végleges elszámolását.

6. Játszótér működtetésének , átadásának,  kérdése.
Villamos mérőhely, WC, kialakításának lehetősége. Ennek tervezése , ha szükséges. A 
képviselő-testület  egyetértett  azzal,  hogy  a  polgármester  a  villamos  mérőhely 
lehetőségét megteremthesse.

A  polgármester  említette  még  a  kisiskola  bontási  munkálatait,  melyre  majd  tavasszal 
kerülhet sor, és kérte a lakosságot, a civil szervezeteket, hogy segítség majd a munkálatokat.

A  jegyző  felhívta  a  képviselők  figyelmét  a  vagyon  nyilatkozattételi  kötelezettségükre, 
melynek végső határideje 2012. január 31. napja.



Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő jelezte, hogy a Sportcsarnok tisztaságára több helyről és 
érkezett kifogás. Kérte, hogy a jegyző és a polgármester vizsgálja ki az ügyet.

Ifj.  Börzsei  László  képviselő  megkérte  a  lakosságot,  hogy  a  Jókai  u-i  játszótéren  a 
korcsolyapályának kialakított helyre senki ne helyezzen el hulladékot!

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  18.15  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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