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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. április 11. napján 
17.30  órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott  nyilvános  testületi 
üléséről

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Ifj. Rácz József képviselő
                                    Raczenböck Kálmán képviselő
                                    Ifj. Börzsei László képviselő
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő

Igazoltan távol:         Sik Gyula alpolgármester

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 6 jelen van. 

A hatályos  Szervezeti  és Működési  Szabályzat  értelmében felkérte  ifj.  Rácz József  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  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-
módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József PB elnök

3) Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet megalkotása

      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök
4) Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására 
      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök
5) A 2012. évi Falunap programjának ismertetése

Előadó: Fehérvári Károly ÜB elnök
6) A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Alapító okiratainak módosítása          



Előadó: Németh Dóra jegyző        
7) Tájékoztató a reklámtáblák felméréséről,  a közterület  használatának rendjéről szóló 

rendelet módosítása
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

      8)   Egyebek
            Előadó: Király Péter polgármester

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
23/2012. (IV.11.) 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  az  Önkormányzat  2011.  évi  költségvetéséről  szóló  rendelet-
módosításáról

      Előadó: Király Péter polgármester
       Ifj. Rácz József PB elnök

Király Péter polgármester elmondta, hogy Pénzügyi Bizottsági ülésre került sor a képviselő-
testületi ülés előtt, ahol a bizottság már megtárgyalta a napirendi pontot. Megkérte a bizottság 
elnökét, ismertesse a bizottság javaslatát.

Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, a bizottsági ülésen választ kapott a kérdéseire, mely arra 
vonatkozott,  miből  adódott  a  bevételi  oldal  növekedése.  A  bizottság  a  2011.  évi 
költségvetésről készített rendeletmódosítást elfogadásra javasolja.

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

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
6/2012. (IV.13.)  Önkormányzati Rendelete



a Képviselő-testület és szervei 2011. évi költségvetéséről szóló 1/2011. (II.15.) 
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. április 20.

3. napirendi pont  
Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének teljesítéséről, zárszámadási 
rendelet megalkotása
      Előadó: Király Péter polgármester
                   Ifj. Rácz József PB elnök

Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, a PB elfogadásra javasolja a 2011. évi költségvetésről 
szóló beszámolót.

Németh  Dóra  jegyző  hozzátette,  hogy  a  szöveges  indoklásban  is  szerepel,  hogy  az 
önkormányzat  mekkora  felhalmozási,  és  felújítási  kiadást  teljesített  a  2011.  évben,  amely 
nagyságrendileg  több  mint  előző  években.  A  képviselő-testület  a  gyalogátkelőhely 
megépítésén kívül, valamennyi eltervezett beruházását meg tudta valósítani.

Király  Péter  polgármester  megjegyezte,  hogy a 2011-es  év a  pályázatok  szempontjából 
sikeres volt, és valóban sok feladatot, elképzelést meg tudott valósítani az önkormányzat.

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

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
7/2012. (IV.13.) Önkormányzati Rendelete

a Képviselő-testület és szervei 2011. évi költségvetése végrehajtásának zárszámadásáról 

                           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. április 20.

4. napirendi pont  
Javaslat a helyi civil szervezetek támogatására
Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József képviselő                                                                   



             
Ifj. Rácz József PB elnök elmondta, hogy a bizottság ezt a napirendi pontot is tárgyalta és 
megállapította,  hogy  a  2011.  évi  elszámolással  és  a  2012.  évi  pályázat  benyújtásával 
kapcsolatosan is merültek fel problémák, melyek a határidők be nem tartásából adódtak. Az 
idei  évben  is  5.000.000  Ft  a  keretösszeg,  ennek  elosztására  következő  a  javaslat:  ÖTC: 
2.800.000, Őszidők, Kék Csillag,  Tűzoltó Egyesület,  Polgári  és Nyugdíjas Egyesület  250-
250-250-250 eFt, Kézilabda Egyesület 400 eFt. Majorette Csoport 300 eFt. 

A Majorette Csoport támogatása kapcsán  Fehérvári Károly képviselő  elmondta, a csoport 
működtetéséhez ez az összeg nem elegendő, hiszen csak a személyi juttatások ekkora összeget 
jelentenek.

Hosszas  vita  alakult  ki  a  civilek  támogatása  kapcsán,  majd  a  polgármester  azt  is 
megemlítette, hogy volt a Polgárőr Egyesület egyáltalán nem pályázatott, viszont nem számolt 
el még a 2011. évi támogatással sem teljes mértékben.

Tuba  Kálmán  képviselő  elmondta,  hogy  eddig  nem  tudták  felhasználni  a  támogatást  a 
polgárőrök, a cél, amire kérték, az a ruházat volt, de még nem dőlt el, hogy a polgárőrnek, 
milyen  formaruhában  kell  megjelennie.  Horváth  Tamás  Polgárőr  Egyesület  elnöke  pedig 
közölte a képviselővel, azért nem is pályáztak 2012. évben, mert még a tavalyi támogatást 
sem költötték el.

Kövecses  Timea  alpolgármester  megkérdezte  a  jegyzőt,  van  e  szabályozás  a  fel  nem 
használt támogatás vonatkozásában.

A  jegyző  elmondta,  hogy  a  támogatási  szerződésüket  kell  módosítani,  ha  nem  akarjuk 
visszafizettetni a fel nem használt összeget.

A  polgármester  azt  kérte  a  testülettől,  térjenek  a  mai  ülésen  még  vissza  a  civilek 
támogatására.

5. napirendi pont (a meghívóban 6. napirendi pontként szerepelő témát tárgyalta a   
testület)

A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Alapító okiratainak módosítása          
Előadó: Németh Dóra jegyző       

A jegyző  az írásban kiküldött  anyag  egy részét  ismertette,  és  azt,  hogy 2012.  január  01. 
napjától  az  átláthatóság  miatt  kellett  külön  bankszámlákat  nyitni  az  intézményeknek,  az 
önkormányzatnak és a Polgármesteri Hivatalnak. Eddig a Polgármesteri Hivatal rendelkezett 
Alapító  Okirattal,  és  az  összes  szakfeladat,  mint  a  házi  segítségnyújtás,  város  és 
községgazdálkodás, segélyek ott lett  megtervezve.  Január 01-től a Polgármesteri  Hivatalon 
csak a hivatalt, a benne dolgozókat és a hozzájuk kapcsolódó személyi és dologi kiadásokat 
lehet megtervezni, minden mást az Önkormányzaton. Viszont az önkormányzatnak nem lehet 
alapító  okirata  csak  szervezeti  és  működési  szabályzata,  így  annak  egy  mellékleteként 
célszerű a szakfeladatokat megjelölni. Kell egy határozatot hozni arról, amit a hivatal alapító 
okiratából  törlünk  és  módosítani  kell  az  SZMSZ-ről  szóló  rendeletet  a  9.  melléklettel 
kiegészítve.



A polgármester  e napirendi pontnál elmondta,  hogy míg évente egy számla 60-70 eFt-os 
kiadást  jelentett  az  önkormányzatnak,  mostantól  számlát  kellett  nyitni  a  hivatalnak,  az 
önkormányzatnak, az iskolának, az óvodának és kellett egyet az Ealapból átvett pénzeknek is 
nyitni. Így a banki költségek többszörösére fognak emelkedni, mely költségeket nem tervezte 
az  önkormányzat  a  költségvetésébe.  Elmondta,  hogy az  átállás  az  iskolának,  óvodának is 
többletmunkát jelent és a hivatali pénzügyeseknek is. Már gondot okozott a határidő betartása 
az átállás miatt a költségvetés leadásakor, de reméli,  hogy ebből a későbbiekben nem lesz 
probléma. 

A számlanyitások kapcsán parázs vita alakult ki a képviselő-testület egyes tagjai között.
Kövecses Timea alpolgármester ezt követően távozott az ülésteremből.

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

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:        

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
24/2012. (IV.11.) számú Határozata              

a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 

                           A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 58/2010. (VI.29.) számú 
                           Határozattal elfogadott Alapító Okiratát az előterjesztésben
                           Foglalt tartalommal módosítja.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a Magyar 
                           Államkincstárnál a törzskönyvi nyilvántartásban lévő adatok
                           átvezetéséről.

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

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
8/2012. (IV.13.) Önkormányzati Rendelete

a 13/2010. (XII.15.) Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testülete szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 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. április 20.



6. napirendi pont  
A 2012. évi Falunap programjának ismertetése 
Előadó: Fehérvári Károly ÜB elnök

Fehérvári Károly képviselő ismertette a képviselő-testülettel a 2012. április 29-i falunap 
tervezett  programját:  9  órától  zenés  ébresztő  a  Mosonszentmiklósi  Fúvósokkal  és  a 
majorettekkel,  majd  a  sportpályán  főzőverseny  kezdődik,  ebéd  12  órától.  Délután 
süteménysütő verseny eredményhirdetése, palacsintasütés (KÉK Csillag Klub), 14 órától 
bakonyi  fajátékok,  lovas kocsikázás,  15-19-ig Öttevény-Szany labdarúgó mérkőzés,  16 
órától óvodások, Őszidők műsora, Fitt-ball tornabemutató a pályán, majorette bemutató a 
színpadon, 16.45-tól „vetélkedik a falu” senki többet harmadszor –vetélkedő a színpadon, 
19 órától L.K.Beat Zenekar koncertje, 20.30-tól tábortűz. A hagyományteremtő íjászok 
egész nap várják az érdeklődőket.
Kérte, hogy a főzőversenyre jelentkezők jelezzék a Hivatalban szándékukat. 

Elhangzott  még,  hogy esőnap nem lesz,  szó  esett  a  hangosításról,  és  hogy az  idén  a 
tányérokat, evőeszközöket mindenkinek magának kell biztosítani.

A szervezők és az önkormányzat is szeretettel várják a lakosságot.

7. napirendi pont  
Tájékoztató a reklámtáblák felméréséről, a közterület használatának rendjéről szóló 
rendelet módosítása

      Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző 

Király  Péter  polgármester  elmondta,  a  múltkori  ülésnek  megfelelően  felmérésre 
kerültek a reklámtáblák. A rendelet módosításával a cél nem a helyi vállalkozók anyagi 
megterhelése  volt,  így  azt  javasolja,  úgy  kerüljön  módosításra  a  rendelet,  hogy  az 
Öttevényen helyi iparűzési adót fizetőknek ne kelljen fizetniük.
Ezzel a képviselő-testület egyetértett és kérték a jegyzőt, hogy a májusi ülésre készítse elő 
a közterület használatáról szóló rendelet ilyen irányú módosítását.

8. napirendi pont  
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester az alábbiakban tájékoztatta a képviselő-testületet az aktuális 
ügyekről és a két ülés közötti feladatokról, döntést igénylő ügyekről:

1. Összefoglaló a szociális segítségnyújtás keretein belül alkalmazott közmunkaprogram két 
hónapos felméréséről.
A közmunkát végezte: Bodor Éva Öttevény Hunyadi u. 19 szám alatti lakónk.



Kigyűjtésre került a 65 éven felüli egyedül élő, özvegy Öttevényi emberek névsora: ez 191 főt 
tett ki.
A munka az otthonukban teljesen egyedül élő 65 éven felüliekkel kezdődött melynek száma 
65 főt jelentett.
Összességében a két hónap alatt 88 fő látogatása történt meg.
A felmérés során az alábbi fontosabb dolgok kerültek leginkább előtérbe: 

• Az egyedül élő idős emberek közlekedése nagyon nehézkes több esetben kérnék az 
orvoshoz járás, Győrbe szakrendelőbe járás stb. közlekedési segítségét.

• Sokan jelezték és megköszönték a mozgáskorlátozottak ingyenes eszközellátási 
lehetőségeit.

• Jó lenne, ha a teljesen egyedül élő embereket időnként meglátogatnák, és napi 
gondjaikat, problémáikat a lehetőségekhez mérten orvosolnák.

• Több idős egyedül élő ember napjait keseríti meg a szomszédok által okozott 
kellemetlen szóváltás, (tüzelés, levelek, faárnyék, stb.)

• A téli tüzelő megvásárlása is több esetben okoz gondot, nem beszélve a favágásról, 
begyújtásról

• Többen kérték, a háznál történő vérvétel lehetőségét.
• Sokan érdeklődtek az idősek ellátási lehetőségeiről, szociális-otthoni elhelyezésekről. 

2. Kovács József úr ügye a József A. u. tárgyában:

Józsi –bácsi továbbra sem fogadja el a már elkészített és újbóli, felszedett és bitumennel 
kiöntött folyóka meglétét. Ő szeretné elkészíttetni ezt  és erre kér 200.000 Ft-ot. A fal 
bepucolását nem is említi, holott ez is tárgya a pernek. (később majd ezzel rukkolna elő?)

Mi is történt az elmúlt 14 év alatt: (negyven éve már megépült ez az út az Ő személyes 
jóváhagyásával.)

• Józsi bácsi pert indított az önkormányzat ellen- azért, hogy teljesen zárjuk el a 
forgalmat a József A utcáról, illetve térítsük meg a kárát, ami a házában és a 
melléképületben keletkezett.

• Három műszaki szakértői vélemény
• 5 bírósági tárgyalás (Győri Járási. , majd Megyei Bíróság)
• 1 legfelsőbb Bírósági tárgyalás
• A pert kimenetele szerint önkormányzatunknak a vízelvezetést, és a házfal 1 méter 

magasban bepucolását írták elő. Semmi egyéb kártérítést és útlezárást sem ítéltek 
meg. 

• 2010-ben a járdát elbontattuk, amit Józsi bácsi kért 30 évvel ezelőtt, majd vízelvezető 
vályút építettünk

• 2011-ben a vízelvezető vályú fal melletti 5 cm-es részt kibontattuk a bíróság döntése 
szerint és bitumennel a fal szigetelése alatti részig kiöntettük.

• 2012-ben Józsi bácsi ezt is el akarja bontatni és újra építeni
• 2012. április 10. a bírósági végrehajtón keresztül Józsi –Bácsi 200 e Ft-ot követel.



3. Játszótér fenntartása, üzemeltetése:

Feladatok:
• Rendszeresen (naponta, folyamatosan) ellenőrizni kell szemrevételezéssel a 

veszélyforrásokat az ütésálló aljzatot, kemény tárgyakat szennyeződéseket
• Havonta, negyedévente a játékeszközök stabilitását kopását, gyártói utasítás szerinti 

vizsgálatát
• Éves átfogó ellenőrzés: évente legalább egyszer (tavaszi megnyitás előtt) 

alapozásokat, rögzítéseket, felületek üzembiztos állapotát, rozsdásodás, korrózió 
alkatrészek cseréje stb.

• Kétévente kijelölt vizsgálóintézettel (akkreditált) ellenőrzés
• Játékok ellenőrzéséről naplót kell vezetni
• Játékok karbantartását szintén dokumentálni kell
• Játszótéren jelzőtáblát kell elhelyezni a segélykérési lehetőségekkel: mentők, tűzoltók, 

rendőrség elérhetőségei.
• Balesetekre vonatkozó információkat nyomtatványon kell rögzíteni
• Játszótéri szabályok
• Játszótér nyitása-zárása (tavaszi kezdés téli zárás)
• Játszótér belső zöldterületének karbantartása
• Villamos szekrény áramtalanítása, hozzáférhetőség megoldása (zárása).
• Ha van mellékhelyiség annak karbantartása, hibák javításáról intézkedés.
• Hulladék zsákba helyezése elszállításáról intézkedés

Elmondta a  polgármester,  hogy a mai napon lezárásra került  a játszótér pályáztat.  Azt is 
említette, hogy a fenti feladatokra meg kell valakit bízni. A képviselő-testület döntő többsége 
úgy gondolta, írjon ki az üzemeltetési feladatokra pályázatot az önkormányzat. Ehhez viszont 
meg kell fogalmazni a feladatokat és hozzá kell rendelni az anyagiakat.
Ismertette  a  MÁRTON  Faházak  árajánlatát  416.000+ÁFA  összegért.  Ez  olcsóbb,  mint  a 
konténerWC és sokkal jobban illeszkedik a környezethez is. Építési engedélyt nem kell hozzá 
kérni, csak bejelentés köteles az elhelyezése. A képviselőknek tetszett az ajánlat, mindannyian 
egyetértettek azzal, hogy ezt a megoldást kell támogatni, és kérték a polgármestert rendelje 
meg a faházat a cégtől.

4. Háziorvosok bérleti díjának problematikája –szerződéskötések.

5. Fiatalok randalírozásának kérdése (sportcsarnok, közlekedési táblák, stb.). Ennek kapcsán 
sokadszorra elhangzott, hogy a gyermekek tetteiért a szülők is felelősek, és hogy addig nem 
várható javulás, míg adott esetből rendőrségi ügy nem lesz egyszer.

6.  Ezt  követően  Király  Péter  polgármester említést  tett  az  Alsó-Szigetköz  és  térsége 
szennyvíztisztító  telep  KEOP-1.2./0/09-11  kódszámú  pályázatról,  melynek  megvalósítási 
szándékáról már hozott  határozatot  Öttevény község Önkormányzati  képviselő-testülete.  A 
pályázathoz  további  4  határozat  meghozatala  szükséges,  melynek  normaszövegét  a 
PANNON-VÍZ  eljuttatta  hozzánk.  Az  egyik  határozat  a  pályázathoz  szükséges  díjképzés 
elfogadásáról szóló nyilatkozatról, a második a díjképzési elvek alkalmazásáról, a harmadik a 
tulajdonosi  hozzájárulás  megadásáról,  a  negyedik  arról  szól,  hogy  2013-ig  nem  kíván  a 
település  e  konstrukcióban  pályázni.  A  képviselők  a  polgármester  által  elmondottakkal 
egyetértettek és 6 igen egyhangú szavazattal meghozták alábbi határozataikat:



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
25/2012. (IV. 11) számú Határozata

a Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése érdekében a KEOP –
1.2.0/09-11 kódszámú konstrukcióban benyújtott pályázathoz szükséges díjképzés 

elfogadásáról szóló nyilatkozat kiadásáról

                           Öttevény község Önkormányzati képviselő-testülete felhatalmazza Öttevény
                           község polgármesterét, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú pályázati 
                           kiírásra benyújtandó Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és
                           bővítése című projekt kapcsán a Kunsziget község számára a projekt 
                           megvalósításához szükséges, a díjképzés elfogadásáról szóló nyilatkozatot 
                           megadja. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat 
                           aláírására és a szükséges intézkedések megtételére.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           a PANNON-VÍZ Zrt-t értesítse.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
26/2012. (IV. 11) számú Határozata

a Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése érdekében a KEOP –
1.2.0/09-11 kódszámú konstrukcióban benyújtott pályázathoz szükséges díjképzés 

elfogadásáról szóló nyilatkozat kiadásáról

                           A Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése 
                           című pályázatban meghatározott projekttel érintett közszolgáltatás
                           ellátására vonatkozó kötelezettség jogszabály szerint az érintett önkormány-
                           zatokat terheli. Öttevény község Önkormányzata ezen kötelezettségét 
                           ellátandó a PANNONVÍZ Zrt-vel kötött üzemeltetési szerződést Öttevény    
                           község Önkormányzata a Pályázati Dokumentáció vonatkozó mellékletében 
                           tett nyilatkozat szerint kötelezettséget vállat a Pályázatban szerepelő 
                           díjképzési elvek és díjszintek alkalmazásáról. Ezek a díjak a Megvalósítha-
                           tósági Tanulmányban bemutatottak szerint biztosítják a pénzügyi 
                           fenntarthatóságot. Ezzel járul hozzá az önkormányzat a létrejött létesítmény
                           működtetésének fedezetéhez.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           a PANNON-VÍZ Zrt-t értesítse.

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



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
27/2012. (IV. 11) számú Határozata

a Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése érdekében a KEOP –
1.2.0/09-11 kódszámú konstrukcióban benyújtott pályázathoz tulajdonosi 

hozzájárulás kiadásáról                                        

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
                           Öttevény község polgármesterét, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú  
                           pályázati kiírásra benyújtandó Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerű
                           sítése és bővítése című projekt kapcsán Kunsziget község számára a projekt
                           megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulást megadja. 
                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására
                           és a szükséges intézkedések megtételére. 
.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           a PANNON-VÍZ Zrt-t értesítse.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
28/2012. (IV. 11) számú Határozata

a Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerűsítése és bővítése érdekében a KEOP –
1.2.0/09-11 kódszámú konstrukcióban benyújtott pályázathoz szükséges nyilatkozat 

kiadásáról                                        

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete felhatalmazza 
                           Öttevény község polgármesterét, hogy a KEOP-1.2.0/09-11 kódszámú  
                           pályázati kiírásra benyújtandó Kunszigeti szennyvíztisztító telep korszerű
                           sítése és bővítése című projekt kapcsán a projekt megvalósításához        
                           szükséges nyilatkozat kiadására, ami arról szól, hogy 2013-ig nem kíván 
                           település a KEOP-1.2.0/09-11 konstrukcióban pályázni.
                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat aláírására
                           és a szükséges intézkedések megtételére. 
.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           a PANNON-VÍZ Zrt-t értesítse.

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

A határozathozatalt  követően a polgármester 5 perc szünetet  rendelt  el,  majd a képviselő-
testület visszatért a helyi civil szervezetek 2012. évi támogatásának megtárgyalására.
A  polgármester  beterjesztette  határozati  javaslatát,  mely  szerint  az  ÖTC  támogatása 
2.800.000 Ft,  az Őszidők Nyugdíjas  Egyesület,  a polgári  és Nyugdíjas  Egyesület,  a KÉK 
Csillag  ifjúsági  Klub,  a  Tűzoltó  Egyesületek  támogatása  250.000  Ft  egyesületenként,  a 



Kézilabda  Egyesület  támogatása  400.000 Ft,  a  Majorette  Csoport  támogatása  500.000 Ft. 
Továbbá a 2011. évi támogatással, teljes összeggel el nem számolt két egyesület támogatási 
szerződését a tavalyi összeg tekintetében 2013. február 28. napjára kell módosítani.

A  képviselő-testület  a  javaslattal  egyetértett  és  5  igen  1  tartózkodás  (Fehérvári  Károly 
képviselő) meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
29/2012. (IV.11.) számú Határozata

A civil szervezetek 2012. évi támogatásáról             

                           A képviselő-testület a civil szervezetek 2012. évi támogatását az
                           alábbiak szerint hagyja jóvá:

 Öttevényi Kézilabda Egyesület: 400.000,-Ft,
  Őszidők Nyugdíjas Egyesület: 250.000,-Ft, 
 KÉK Csillag Ifjúsági Klub 250.000,-Ft,+Majorette csoport 500.000,Ft
  Öttevényi Nyugdíjas és Polgári Egyesület 250.000,-Ft,
  Öttevényi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 250.000,-Ft,
  Öttevényi Torna Club 2.800.000-Ft, összesen 4.700.000,-Ft.
 Ezen felül az általános tartalék terhére a Mosonszentmiklósi Fúvószenekar részére 

100.000,-Ft, támogatást állapít meg.    

                          A képviselő-testület a 2011. évi támogatás teljes összegért fel nem 
                          használó két egyesülettel (Polgárőrség, KÉK Csillag Klub) módosítja 
                          a 2011. évi támogatási szerződését.
                        
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           Az érintetteket értesítse. Felkéri a polgármestert, hogy kösse meg a 
                           A támogatási szerződést, majd gondoskodjon a megállapított támogatások
                           kiutalásáról. Támogatási szerződést csak a civil szervezetekkel kell kötni.
                           a település vezetőivel, és arról a testületet értesítse.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő:2012. április 22. a határozat közlését, 2012 április 27. a 
                                           támogatási szerződés megkötése esetében
                            

Ifj. Rácz József képviselő  megkérdezte, az Arany János úti fenyőfák kinek a tulajdonában 
vannak,  illetve  hogy van e  már  temetőgondnok,  mert  a szeles  időjárás  megtette  hatását  a 
sírokon és azok között.

Király  Péter  polgármester  válaszában  elmondta,  a  fák  az  önkormányzat  tulajdonában 
vannak  és  az  őszi  áramszolgáltató  által  megrendelt  gallyazás  után  lettek  ilyen  rondák. 
Temetőgondoknak egyenlőre a harmadik személyt nem vettük fel, de Kovács Gyula és Inotai 
Attila falugondnokok személyében megoldottak a temetővel kapcsolatos feladatok . Mára már 
a  temető  zárva  van,  a  vállalkozók  bejelentkezése  és  a  temetői  rendeletben  meghatározott 
befizetések  ,  temetések  rendben  megtörténnek.  A  temető  rendbetételét  közösen  az 
önkormányzat és a Jószív Temetkezési Kft.  szerződése alapján végezzük. 



     
Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  19.30  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       ifj. Rácz József                                                           ifj. Raczenböck Kálmán             
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    


	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	        Király Péter                                                                        Németh Dóra


