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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. március 7. 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

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

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  az  alpolgármester 
asszonyt.  Megállapította,  hogy a képviselő-testület  határozatképes  mivel a megválasztott  7 
képviselőből 7 jelen van. 

A  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  értelmében  felkérte  Tuba  Kálmán  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) Előterjesztés a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról szóló 3/2011. 
(III.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról                    

      Előadó: Németh Dóra jegyző           
3) Előterjesztés a közterület használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról                                                 
Előadó: Németh Dóra jegyző

4) Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
      szóló…/2012. (III…..) számú önkormányzati rendelet-tervezetről
      Előadó: Németh Dóra jegyző
5) Előterjesztés az étkezési, valamint az intézményi térítési díjak meghatározásáról szóló 
      …/2012. (III…..) számú önkormányzati rendelet-tervezetről
      Előadó: Németh Dóra jegyző
6) Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 15/2008. (XII.15.) számú önkormányzati 

rendelet módosításáról



      Előadó: Németh Dóra jegyző
7) Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására (pályázati feltételek meghatározása)

Előadó: Király Péter polgármester
8) Előterjesztés az Öttevényi Általános Iskola és a Mackó-Kuckó Napköziotthonos 

Óvoda  és  Bölcsőde  intézményvezetői  álláshelyeinek  meghirdetésére,  képesítési  és 
alkalmazási követelmények meghatározása
Előadó: Németh Dóra jegyző 

9) Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester
             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
17/2012. (III. 7.) 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 szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályiról szóló 3/2011. 
(III.16.) számú önkormányzati rendelet módosításáról              
Előadó: Németh Dóra jegyző

Németh Dóra jegyző  elmondta a rendelet módosítására két ok miatt kerül sor. Egyrészt, a 
lakásfenntartási  támogatás  2012.  január  01.  napjától  jegyzői  hatáskörbe  került  törvényi 
szabályozással, másrészt 2011. októbertől létrejött a Győri Kistérségen belül a családsegítő 
szolgálat, melyet a rendeletben rögzíteni szükséges.

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
2/2012. (III.12.) számú Önkormányzati Rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátások helyi szabályairól szóló 3/2011.(III.16.) számú 
önkormányzati rendelet módosításáról             



                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

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

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 20.

3. napirendi pont  
Előterjesztés a közterület használatáról szóló 9/2001. (IV.25.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról                                                                                                    
Előadó: Németh Dóra jegyző          

Németh Dóra jegyző a napirendi pontról az alábbiakat adta elő:

A rendelet módosítását a polgármester kezdeményezte azért, hogy a temetőkben elhelyezett 
reklámtáblákért  a nem öttevényi  temetkezési  vállalkozók kérjenek engedélyt  és fizessenek 
éves díjat.  A 2001-es alaprendelet  korábban tartalmazta ezt  a  szakaszt,  azonban 2004-ben 
hatályon kívül helyezte  az önkormányzat.  A díjszabás pedig a 2001-es mérték szerint van 
most  megállapítva.  Hozzátette  közterület  használati  megállapodás  megkötésére  a 
polgármester jogosult, és egyéb esetekben pl. a fagyizó előtt elhelyezett székekért vagy pl. a 
búcsútér használatáért fizetnek is a díjat.

Ifj.  Börzsei  László  képviselő  felvetette,  ha  a  reklámtáblákért  akar  pénzt  kérni  az 
önkormányzat, akkor csak a József A utcában ez több vállalkozót is érint.

A felvetés  kapcsán  Király Péter polgármester elmondta,  az ő célja egyedül a temetőben 
elhelyezett reklámtáblákért való díjfizetés volt, a helyi vállalkozókat nem célja ezzel a díjjal 
sújtani.

A képviselő-testület úgy foglalt állást, hogy a jegyző a következő ülésre mérje fel, valójában 
hány vállalkozót érint a reklámtáblák elhelyezése esetén fizetendő közterület használati díj, és 
a napirendi pont a így kerüljön előterjesztésre. Azaz a testület tudni szeretné, ha mindenkitől 
díjat szedne be, az mekkora összeg lenne.

4. napirendi pont  
Előterjesztés az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól 
szóló…/2012. (III…..) számú önkormányzati rendelet-tervezetről
Előadó: Németh Dóra jegyző 
             
Németh  Dóra  jegyző  részletesen  ismertette  az  írásban  kiküldött  előterjesztés.  (  Az 
előterjesztés a melléklet részét képezi)

Majd ifj. Rácz József PB elnök elmondta, hogy a PB ülésén tárgyalta az előterjesztést és azt 
változatlan formában javasolja elfogadni. 



Király Péter polgármester az előterjesztés kapcsán megjegyezte a mellékletek elkészítése 
során  több  olyan  ingóság  is  előkerült,  ami  nem  került  leselejtezésre,  így  a  következő 
selejtezéskor  az  kikerül  a  vagyonból.  Azt  is  elmondta,  hogy  a  rendelet  mellékleteit  kb. 
negyedévente aktualizálni kell, hiszen közben pl. az üzleti vagyont értékesíti az önkormányzat 
vagy éppen új gépet vásárol, ezt mind aktualizálni kell ezután.

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
3/2012. (III.12.) számú Önkormányzati Rendelete

az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  önkormányzati 
rendeletről                                          

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet 
                           kihirdetéséről, továbbá negyedévente a rendelet mellékleteinek 
                           Aktualizálásáról.

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 20., illetve március, június, szeptember,
                                           december hónapok

5. napirendi pont  
Előterjesztés  az  étkezési,  valamint  az  intézményi  térítési  díjak  meghatározásáról 
szóló …/2012. (III…..) számú önkormányzati rendelet-tervezetről
Előadó: Németh Dóra jegyző

A jegyző  részletesen  ismertette  az  előterjesztést,  azaz,  hogy  teljes  étkezési  díjat  (azaz  az 
Ördögkonyha  által  megadottat)  egyedül  a  szociális  étkeztetésnél,  illetve  az  alkalmazottak 
térítési díjánál állapítunk. A többi díjat tekintve az önkormányzat az ÁFA emelés, valamint a 
megemelkedett  árak  miatt  összességében  10  %-os  emelést  tervez.  A  szolgáltató  ennél 
nagyobb  áremelést  közölt,  a  kettő  közötti  különbözetet  –  úgy,  mint  korábban  is-  az 
önkormányzat fizeti meg. Így az óvodai étkeztetéshez naponta gyermekenként 122,- Ft-ot, a 
napközihez  gyermekenként  279,-  Ft-ot,  az  iskolai  ebédhez  167,-  Ft-ot,  a  bölcsődei 
étkeztetésért 104,- Ft-ot tesz hozzá az önkormányzat támogatásként.
Ennél többel járul hozzá a 100 % és a 50 %-os kedvezményezetteknél.
Elmondta még, hogy a rendeletnek 2012. évtől azt is kell tartalmaznia, hogy a bölcsődébe az 
étkezési térítési díjon felül kívánunk e a gyermek gondozása, ápolás címén intézményi térítési 
díjat kérni. Ezért Öttevény Önkormányzata nem kér díjat, így is szerepel a rendeletben.
A korábbi rendeletekben szerepelt az ÖT-VEND Kft. mint szolgáltatás nyújtó, mivel a cég 
megszűnt, tőle nem lehet az ebédet igénybe venni.
Helyette Simigla Attila egyéni vállalkozótól lehet ebédet vinni, ez kerül be a rendeletbe.

Mivel több kérdés, hozzászólás nem történt a polgármester szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában.



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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
4/2012. (III.12.) számú Önkormányzati Rendelete

az étkezési, valamint az intézményi térítési díjakról 

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

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

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 20.

6. napirendi pont  
Előterjesztés a helyi iparűzési adóról szóló 15/2008. (XII.15.) számú önkormányzati 
rendelet módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző

A jegyző ismertette az írásban kiküldött anyagot.

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

A képviselő-testület 6 igen egy tartózkodás ( ifj. Börzsei László képviselő) megalkotta 
alábbi rendeletét.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
5/2012. (III.12.) számú Önkormányzati Rendelete

a helyi iparűzési adóról szóló 15/2008.(XII.15.) számú önkormányzati rendelet 
módosításáról                                                          

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

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

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 20.

7. napirendi pont  
Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására (pályázati feltételek meghatározása)
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester elmondta, hogy 2012. február 28-ig kellett elszámolni a civil 
szervezeteknek a 2011. évi támogatással, és ezt az Öttevényi Torna Club, az Öttevényi 
Kézilabda  Egyesület,  az  Önkéntes  Tűzoltó  Egyesület  és  a  Polgárőr  Egyesület  is 
elmulasztotta.  A  kérdés,  hogy  mi  lesz  ezen  szervezetek  idei  támogatásával  ennek 
ismeretében.



Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, a PB olyan döntést hozott, hogy 2012. március 20-ig 
idén  utoljára  adjunk  lehetőséget  az  elszámolás  pótlására.  Aki  eddig  sem  pótolja  az 
elszámolást az a szervezet az idei támogatásból nem részesülhet.

Ezzel a képviselő-testület  egyetértett,  mint ahogy az előterjesztéssel is,  így 6 igen egy 
tartózkodás ( Fehérvári Károly képviselő) mellett meghozta alábbi határozatát.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
18/2012. (III. 7.) számú Határozata

a helyi civil szervezetek 2012. évi  támogatása pályázati feltételeinek meghatározásáról

                           A pályázati felhívás és a pályázati adatlap a melléklet
                           részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy valamennyi civil 
                           szervezet részére küldje meg a pályázati felhívást, és gondoskodjon
                           a Pénzügyi Bizottság és a képviselő-testület részére a pályázatok
                           előkészítéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 14., illetve az áprilisi ülés

8. napirendi pont  
Előterjesztés az Öttevényi Általános Iskola és a Mackó-Kuckó Napköziotthonos 

      Óvoda és Bölcsőde intézményvezetői álláshelyeinek meghirdetésére, képesítési és   
      alkalmazási követelmények meghatározása

Előadó: Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester  elmondta mindkét intézmény vezetői megbízása lejár 2012. 
július 31. napján, így azokat újra meg kell pályáztatni. A pályáztatás lefolytatása a jegyző 
feladata.

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
19/2012. (III. 7.) számú Határozata

az Általános Iskola és a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 
intézményvezető álláshelyeinek megpályáztatásáról, pályázati feltételeinek 

meghatározásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglalt feltételekkel
                           hirdeti meg az intézményvezetői álláshelyeket.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályáztatási eljárást
                           folytassa le a jogszabályban előírt tartalommal és határidőkre.   
                           



                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: folyamatos az elbírálásig  

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

Király Péter polgármester először részletesen ismertette a március 15-i programot, majd 
tájékoztatta a képviselő-testületet az alábbiakról:

1. Március 1-ével  munkába lépett Inotai Attila Bősze László helyére. Más álláshelyet 
egyenlőre nem töltöttünk be.

2. Játszótéren elkezdődött a villamos és víz ellátásának megoldása.

3. Leadásra került a játszótér pályázat elszámolása.

4. Játszótér WC  kérdésének megoldása ( terv, engedélyezés, konténeres WC) A testület 
a konténeres WC mellett foglalt állást, a polgármester kér be árajánlatokat.

5. Sportcsarnok  KEOP  pályázatának  befejezéséhez  érkeztünk,  napkollektorok 
dolgoznak, melyek már melegvízet szolgáltatnak a sportcsarnok fürdőinek. A levegő 
hőszivattyú  üzembe  helyezése  megtörtént,  de  nem  üzemeltetjük,  mivel  egy 
védőrácskerítést készíttetünk ennek védelmére.

6. A sportcsarnokban bekötésre került a meglévő kábeltévés csatlakozáshoz a vidanettől 
ingyenesen  az  Internet,  mivel  a  napkollektoros  rendszer  üzemeltetéséhez  kell  az 
elérhetőség. Ellenőrizni tudjuk távfelügyelettel a meleg víz előállítási feladatokat.

Ezt követően még eldöntötte a testület, hogy a Falunapot 2012. április 29. napján vasárnap 
rendezi meg, majd májusban gyermeknap környéken kerül sor a játszótér átadására.

Elmondta  még,  hogy  a  Polgári  és  Nyugdíjas  Egyesület  vendége  volt  nemrég,  ahol  az 
önkormányzat  munkájáról  tartott  tájékoztatót.  Itt  hangzott  el,  miért  nincs  tájház  vagy 
falumúzeum Öttevényen. Korábban szó volt a Kalapos ház megvásárlásáról, most pedig az 
egyesület hívta fel a figyelmet egy Fő úti ingatlanra.

Ezt  követően  a  jegyző  ismertette  az  írásban  is  megküldött  két  előterjesztést.  Egyik  a 
fenntartói engedélyről szól az Óvoda 3 csoportja esetében, a másik pedig a számlanyitásról az 
OEP által finanszírozott feladatoknál. (mindkét előterjesztés a melléklet részét képezi.)

Kérdés egyikhez sem hangzott el, így a polgármester szavazást rendelt el az előterjesztések 
tárgyában.

A képviselő-testület 7-7 igen egyhangú szavazással meghozta alábbi határozatait.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének



20/2012. (III. 7.) számú Határozata
a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 3 óvodai csoportjának 

létszámhatártól történő eltérésének engedélyezéséről.

                           A képviselő-testület élve a közoktatásról szóló 1993. évi 69. törvény
                           3. számú melléklet 7. pontjában kapott felhatalmazással engedélyezi
                           az intézményben a 2011/2012-es nevelési évben a létszámhatár 
                           túllépését az alábbiak szerint:

                           Maci csoport: 26 fő
                           Katica csoport: 28 fő
                           Mókus csoport: 27 fő

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           az intézményvezetőt értesítse.
                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 20.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
21/2012.(III.7.) számú Határozata

új bankszámla nyitásáról

                           A képviselő-testület az 1997. évi 83. törvény 35.§ (1) bekezdése
                           alapján intézkedik a számlavezető pénzintézeténél az E.Alapból
                           finanszírozott feladatokra elkülönített bankszámla nyitásáról.
                           A bankszámla megnevezése: Öttevény Község Önkormányzata
                           E.Alapból finanszírozott feladatok bankszámlája

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a számlavezetőnél
                           intézkedjen az elkülönített bankszámla megnyitásáról.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. március 09. 

A  határozathozatalt  követően  a  jegyző ismertette  a  Polgármesteri  Hivatal  ügyfélfogadási 
rendjét 2012. április 01. napjától. Hétfőn 8-12 ig, 13-16 ig, kedden 8-12-ig, szerdán 8-12-ig, 
13-17.30 ig, csütörtökön 13-16 ig, pénteken 8-11-ig. Kedd délután és csütrötök délelőtt nem 
lesz  ügyfélfogadás.  Természetesen  a  sürgős  esetekben,  mint  pl.  halotti  anyakönyvezés 
ilyenkor is van.

Németh Dóra jegyző tájékoztatta a testületet a házi segítségnyújtás és a szociális étkeztetés 
Kormányhivatal általi ellenőrzéséről. Mindkét esetben adminisztrációval kapcsolatos hibákat 
észlelt a hivatal, melynek kiigazítása már megkezdődött.
Elmondta  még,  hogy egy korábbi  testületi  ülésen  felvetődött,  mikor  vannak  a  képviselői 
fogadóórák és a jegyző azt mondta, hogy van mindenkinek. Ez így is lenne, de egy képviselő 
sem  határozott  meg  hivatali  fogadóórát,  amennyiben  azonban  megkeresi  őket  öttevényi 
állampolgár,  bármikor  tudnak  időpontot  egyeztetni  és  a  hivatalban  vagy  a  faluházban  a 
problémát megbeszélni.



Ifj. Rácz József képviselő részéről elhangzott, hogy kellene valamit tenni az iskola területén 
este randalírozó fiatalokkal,akik már több kárt is tettek. Ezt a polgármester is megerősítette.

A  jegyző  elmondta,  hogy  az  ilyen  eseteket  neki  jelentsék,  és  megteszi  a  szükséges 
gyámhatósági vagy szabálysértési intézkedést.
     
Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  18.40  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Tuba Kálmán                                                                ifj. Raczenböck Kálmán             
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
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