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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. február 8. 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: a  Polgármesteri  Hivatal  dolgozói 
a 3. 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.  Megállapította,  hogy a képviselő-testület  határozatképes 
mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Tuba Kálmán képviselő nem jelentette be 
távolmaradását. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében 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) Előterjesztés  az  Önkormányzat  2012.  évi  költségvetéséről  szóló  …./2012.  (II…) 
számú rendelet-tervezetről                                      

      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök
                   Németh Dóra jegyző
3) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról                                            

Előadó: Németh Dóra jegyző    
      4)  Egyebek 
           Előadó: Király Péter polgármester
                        Németh Dóra jegyző



       5 ) 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 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
10/2012. (II. 8.) 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.

17.03 perckor megérkezett Tuba Kálmán képviselő, így a képviselő-testület létszáma 7 főre 
emelkedett.
                    

2. napirendi pont   
Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló …/2012. (II…) számú 
rendelet-tervezetről
Előadó: ifj. Rácz József PB elnök, Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző

Király  Péter  polgármester  felkérte  a  PB  elnökét,  ismertesse  a  Pénzügyi  Bizottság 
véleményét a 2012. évi költségvetésről.                                      

Ifj. Rácz József PB elnök  elmondta, hogy a hétfői napon a jegyzővel közösen átnézték a 
költségvetést,  a  felmerült  kérdéseire  akkor  választ  kapott,  majd tegnapi  napon ülésezett  a 
pénzügyi  bizottság.  A  bizottsági  ülésen  az  előterjesztésben  foglaltakat  átbeszélték,  a 
költségvetést  az  előterjesztésben  foglaltak  szerinti  tartalommal  javasolják  elfogadni. 
Javasolják,  hogy  a  22  millió  Ft-os  tartalékot  bontsa  két  részre  a  testület.  15  millió  Ft  a 
folyamatban lévő belvíz  elvezetési  pályázat  saját  forrását fogja szolgálni,  a  fennmaradó 7 
millió Ft pedig általános tartalék lesz. Ebből a Katolikus Egyház templomfelújításra beadott 
korábbi kérelme alapján 1.000 eFt támogatást kaphatna az önkormányzattól. Amennyiben a 
belvíz  elvezetési  pályázaton  nem nyer  a  település,  akkor  lehet  a  szabadon felhasználható 
pénzösszegről dönteni. Ez a bizottság javaslata.

Király Péter polgármester  elmondta, ő is támogatja a Katolikus Egyház támogatását és a 
tartalék  ilyen  módon történő felhasználást.  Hozzátette,  hogy egyes  bevételeket,  mint  pl.  a 
telekértékesítés alacsony összegben tervezték be. Azt is elmondta,  hogy másként  alakult  a 
költségvetés készítése az eddig megszokotthoz képest, hiszen az intézményeknek is kell külön 
költségvetés,  a  hivatalnak  is,  az  önkormányzatnak  is  és  az  összesnek  együtt  is.  Az 
intézmények  bankszámlanyitása  miatti  finanszírozása  is  új  rendszer.  A  kiadási  oldalról 



elmondta, hogy a civil szervezetek önkormányzati támogatása nem csökken 2012. évben, arra 
a pályázat márciusban íródik ki, és az áprilisi ülésen dönt a testület az odaítélésről.
Összességében az önkormányzat költségvetése 298.000 eFt.
Végül a költségvetés elkészítésében résztvevő dolgozók munkáját köszönte meg.

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában 
a pénzügyi bizottság javaslata alapján

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
1/2012. (II.10.) számú Rendelete 

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről 

                           A képviselő-testület az önkormányzat 2012. évi költségvetését 
                           Az előterjesztésnek megfelelően elfogadja.

                           A képviselő-testület a tartalékról a következő módon rendelkezik:
1. 15.000 eFt a belvíz elvezetési pályázat saját erő része
2. 7.000  eFt  általános  tartalék,  melyből  a  Katolikus  Egyház 

templomfelújítását 1.000 eFt-al támogatja.

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

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
                           Kihirdetéséről. Felkéri továbbá a polgármestert, hogy a Katolikus Egyházat
                           A döntésről tájékoztassa.

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő: 2012. február 20.

3. napirendi pont  
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról 
Előadó: Németh Dóra jegyző          

Németh Dóra jegyző a napirendi pontról az alábbiakat adta elő:

2011. a nyugalom éve volt,  egyetlen többletfeladat  a népszámlálásban való közreműködés 
volt.  A hivatala személyi állományában változás nem történt. Halász Sándorné tért vissza a 
GYES  letelte  után  előbb  4  órában,  majd  októbertől  teljes  munkaidőben.  A  jelenlegi 
felállásban a hivatal 2009. január 01. napjától dolgozik együtt, így összeszokott csapatmunka 
folyik. 
Vezetőként fontosnak tartom:

1. a munkatársaim tudjanak önállóan dolgozni, és a vezető feladata az ellenőrzés legyen
2. a kiosztott feladatokat pontosan megértésék



3. fontos, a tudásuk folyamatos szinten tartása, ezért a saját szakterületén mindenkit 
igyekszem előadásra, fórumra, továbbképzésre elküldeni. Tavaly év végén 3 fő vett 
részt ügyfélorientált közigazgatás képzésen

4. és fontos, hogy minden évben tudjam valamiféleképp elismerni az adott évben jól 
teljesítőket.

Más aspektusból fontos, hogy az ügyfelek szolgáltató közigazgatást kapjanak Öttevényen. Ez 
nem minden esetben van így.  Aki nem kapja meg a remélt támogatást, vagy részletfizetést 
nyilván keserű szájízzel távozik. A jövőben az ügyfélfogadási időket jobban be fogjuk tartani, 
hiszen ha mindig be lehet jönni az ügyintézőkhöz, akkor az érdemi munkavégzés többször 
megszakad. Az ebédidőben pedig két okból zárjuk be az ajtót: egyrészt mindenki nyugodtan 
kíván ebédelni, másrészt pedig korábban előfordult, hogy amíg a hivatal ebédelt, elvitték a 
kasszát.
Nos, összességében: elégedett vagyok a munkával, a határidőket betartjuk a felettes szervek 
számára időben jelentünk, és úgy vélem, hogy a szakmaisággal nincs probléma.
Mivel  nem nagy  cég  vagyunk,  így  sajátos  módon  oldjuk  meg  a  csapatépítést  is.  Közös 
gyalogtúra, közös süteményezés formában.
Ezúton  köszönöm  meg  mindegyikük  munkáját,  és  a  polgármester  úr  hivatalhoz  való 
hozzáállását is.

Kérem a jelenlévőket tegyék fel kérdéseiket, 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
11/2012. (II.8.) számú Határozata        

a Polgármesteri Hivatal 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról        

                           A képviselő-testület a jegyző beszámolóját elfogadja.

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

Király  Péter  polgármester  az  alábbiakban  számolt  be  a  két  ülés  között  eltelt  időszak 
történéseiről:

1. Mosonszentmiklósi polgármester meghívására találkoztam a képviselő-testülettel, ahol 
elmondtam pozitív hozzáállásunkat egy lehetséges közös hivatal megvalósítása terén. 
Egyelőre semminemű választ sem kaptunk. Megvárjuk a jövőben változásokat. 

2. Március 15-i ünnepség pontos ideje március 15, de 10 óra a szobor felavatása, majd 
ünnepség a Sportcsarnokban. Az ünnepség után állófogadást tartunk az ünnepelteknek. 



3. 1 fő közmunkást alkalmazunk február 1-től Bodor Éva személyében, aki feltérképezi 
és személyesen megkeresi a 65 éven felüli elsősorban egyedül élő embereket. 

4. A  Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  Társulási  Megállapodása  módosul,  2011. 
novemberétől szociális bizottság is létrejött. Határozatot kell ez ügyben hozni.
A képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az alábbi határozatát hozta:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2012. (II.8.) számú határozata

a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa Megállapodásának 
módosításáról 

                           A képviselő-testület megismerte és támogatja a GYTKT Társulási Tanácsa
                           Megállapodásának módosítását, mely szerint 2011. novemberétől szociális 
                           Bizottság kezdte meg működését.

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012.február 20.

5. Ezt  követően  ismertette  a  Pannon Víz  részvényvásárlási  lehetőségét.  Dunakiliti  és 
Dunasziget kiváltak és ezért illet meg bennünket elővásárlási jog. Arról kell dönteni, 
akarunk  e  vele  élni.  Ehhez  kapcsolódik  az  üzemeltetői  szerződés  módosítása. 
(határozatlan idő, 3 éves felmondási idő). Ez utóbbiról nem kell testületi döntés.
A testület  egyetértett  az  elővásárlási  jogról  való  lemondásról,  és  7  igen  egyhangú 
szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2012. (II.8.) számú határozata

a PANNON-VÍZ ZRT. felé az elővásárlási jogról való lemondásról                        

                           A képviselő-testület nem kíván élni elővásárlási jogával a kivált két település
                           Dunakiliti és Dunasziget részvényei vonatkozásában. 
                           
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           a PANNON-VÍZ Zrt-t értesítse.      

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012.február 20.

6. A  polgármester  elmondta  még,  március  01.  napjától  felveszi  a  falu  és  a  temető 
gondnokot.

7. Ismertette  a  JÓSZÍV  Kft-vel  kötött  2012.  évi  szerződést  is,  melynek  alapján  a 
fűnyírást és a szemétszállítást végzi a cég 640.000,-Ft+ÁFA összegért, minden egyéb 
feladat az önkormányzatot terheli. 



Ezt követően a jegyző elmondta, hogy a költségvetéshez kiküldött indokolás is tartalmazza, 
hogy az Általános Iskolának és az Óvodának is kell külön-külön bankszámlát nyitni, ehhez 
viszont többek között képviselő-testületi határozat is szükséges.
A polgármester szavazást rendelt el az intézmények önálló bankszámlaszám-nyitása ügyében.

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatait hozta meg:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2012. (II.8.) számú határozata

az Öttevényi Általános Iskola részére önálló bankszámla nyitásáról 

                           A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény      
                           rendelkezéseinek alapján kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél 
                           az Általános Iskola részére önálló bankszámla nyitását.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban a számlavezető
                           pénzintézetet értesítse és kezdeményezze a bankszámla megnyitását.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012.február 20.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
15/2012. (II.8.) számú határozata

a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére önálló bankszámla 
nyitásáról                              

                           A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény      
                           rendelkezéseinek alapján kezdeményezi a számlavezető pénzintézetnél 
                           a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde részére önálló 
                           bankszámla nyitását.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban a számlavezető
                           pénzintézetet értesítse és kezdeményezze a bankszámla megnyitását.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012.február 20.

A határozathozatalt  követően  a jegyző tájékoztatta  a képviselő-testületet,  hogy a márciusi 
ülésen új vagyonrendeletet kell alkotni, módosítani kell a szociális rendeletet, májusban pedig 
az  összes  helyi  rendeletben  meghatározott  szabálysértési  tényállást  hatályon  kívül  kell 
helyezni és az új szabálysértési törvénynek megfelelően át kell dolgozni azokat.

Tuba Kálmán képviselő tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy 2012.  február  7.  napján  Vona 
Gábor  a  JOBBIK Magyarországért  mozgalom  elnöke  avatta  fel  a  településen  elhelyezett 
rovásírással  ellátott  táblákat.  Ezúton  köszönte  meg  az  egy  évvel  ezelőtt  indított 
kezdeményezést támogatók segítségét.



Király Péter polgármester elmondta, hogy a rendkívüli hidegre tekintettel az önkormányzat 
udvarában folyamatosan van tűzifa, melyből a rászorulókat segíteni tudja az önkormányzat. 
 

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  18.00  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Fehérvári Károly                                                                  Sik Gyula                    
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	        Király Péter                                                                   Németh Dóra


