Öttevény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete
Öttevény
Fő u. 100.

Jegyzőkönyv
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 17. napján
17 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános testületi üléséről
Jelen vannak:

Király Péter polgármester
Ifj. Rácz József képviselő
Sik Gyula alpolgármester
Ifj. Börzsei László képviselő
Tuba Kálmán képviselő
Fehérvári Károly képviselő

Előre nem jelentette be távolmaradását: ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
Németh Dóra jegyző
Tanácskozási joggal meghívottak: Molnár Katalin védőnő, Lehotzky József családgondozó
A képviselő-testületi ülést az Öttevényi KÁBEL-TV rögzítette.
Az ülésen 1 öttevényi állampolgár jelent meg.
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 Sik Gyula és Fehérvári
Károly 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 egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, tiltott, közösségellenes
magatartás szabályainak megállapításáról, ezek eljárási rendjéről
Előadó: Németh Dóra jegyző
3) Előterjesztés a közterület használatának rendjéről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
4) Javaslat közterület nevének megváltoztatására
Előadó: Tuba Kálmán képviselő
Németh Dóra jegyző
5) A 2012. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Németh Dóra jegyző
6) Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Lehotzky József családgondozó

7) Tájékoztató a Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár Katalin védőnő
8) 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 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
30/2012. (V.17.) 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 egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, tiltott, közösségellenes
magatartás szabályainak megállapításáról, ezek eljárási rendjéről
Előadó: Németh Dóra jegyző
Németh Dóra jegyző röviden ismertette az írásban megküldött előterjesztést. Elmondta, hogy
valamennyi szabálysértési tényállást felül kell vizsgálni 2012. május 31-ig, ugyanis az
önkormányzati rendeletek nem tartalmazhatnak az új szabálysértési törvény értelmében
szabálysértéseket. E helyett a tiltott, közösségellenes magatartás szankciót alkalmazhatják. Ez
viszont egy közigazgatási eljárási törvényben rögzített eljárás, és nem szabálysértési bírság,
hanem közigazgatási bírság kiszabására kerülhet sor, melynek az összege viszont magasabb,
mint a mostani rendeletekben. A jelen rendelet-tervezet egyrészt hatályon kívül helyezi a
korábbi tényállásokat, másrész, meghatározza a tiltott, közösségellenes magatartásokkal
kapcsolatos eljárási kérdéseket. Ebben annyi módosítást javasolt, hogy a tervezet készítése óta
a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 189. tv. kiegészült egy 146/A.
ponttal, melynek értelmében a jegyzőre átruházható ez a hatáskör, melyet a törvényalkotó a
képviselő-testülethez telepített.
Célszerű is a jegyzőre telepíteni, hisz a szabálysértési ügyekben is ő járt el korábban, így kellő
tapasztalattal rendelkezik.
Király Péter polgármester a jegyző által elmondottakkal egyetértett, de kérte, hogy ezen
ügyekről neki is legyen tudomása.
Mivel egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, a polgármester szavazást rendelt el a
napirendi pont tárgyában azzal a módosítással, hogy a 2.§ ( 1) bekezdésében a jegyző szerepel
a polgármester helyett.

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
9/2012. (V.30.) Önkormányzati Rendelete
egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, tiltott közösségellenes magatartás
szabályainak megállapításáról, ezek eljárási rendjéről
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. május 31.
3. napirendi pont
Előterjesztés a közterület használatának rendjéről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy az előterjesztés most a testület korábbi döntését
figyelembe véve készült, tehát az Öttevényen iparűzési adót fizetők mentesülnek a fizetési
kötelezettség alól.
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
10/2012. (V.30.) Önkormányzati Rendelete
a közterület használatának rendjéről szóló 9/2001.( IV.25.) számú rendelet módosításról
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. május 31.
4. napirendi pont
Javaslat közterület nevének megváltoztatására
Előadó: Király Péter polgármester
Tuba Kálmán képviselő
Tuba Kálmán képviselő ismertette, ő nyújtott be a JOBBIK Magyarországért helyi
szervezete nevében javaslatot a Rudas László utca átnevezésére. Ismertette Rudas László
munkásságát, mely szerinte magáért beszél, nem kérdés, hogy miért van szükség a

megváltoztatására. Javasolta, hogy díszpolgárunkról néhai Marácz Lajosról nevezzék el ezt a
közterületet.
A képviselő-testület tagjai közül Sik Gyula alpolgármester azt nehezményezte, hogy
képviselőtársa csak a negatív dolgokat mutatta be Rudas Lászlóról, többen azt kérdezték,
milyen költséggel is jár ez, és emlékeztettek, hogy a korábbi testületi ülésen elhatározta a
testület, hogy a Táncsics és a Zrínyi utcák átszámozása után nem kíván újabb utcákat
átszámozni.
Király Péter polgármester tájékoztatta a testületet, hogy az ingatlanok átszámozásának
költsége kb. 300.000 Ft. Emberileg érti, hogy miért Marácz Lajosról szeretné az előterjesztő
átnevezni az utcát, de ehhez az anyagi oldalt is hozzá kell rendelni.
Kövecses Timea alpolgármester támogatta Tuba Kálmán képviselő előterjesztését.
A testületben hosszabb vita alakult ki a tekintetben, mennyibe is kerül ez az önkormányzatnak
és a lakosoknak. Elhangzott, hogy meg kellett kérdezni az ott lakókat, mennyire értenek ezzel
egyet.
Végül a parttalan vita végén, a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.
A képviselő-testület 2 igen 3 nem 1 tartózkodás mellett a határozati javaslat elutasításáról
döntött.
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
31/2012. (V.17.) számú Határozata
Közterület nevének megváltoztatásáról szóló előterjesztés elutasításáról
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
5. napirendi pont
A 2012. évi közbeszerzési terv megtárgyalása, elfogadása
Előadó: Németh Dóra jegyző
A jegyző az írásban kiküldött anyaghoz hozzátette, nem tervez közbeszerzési eljárást a
képviselő-testület.
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
32/2012. (V.17.) számú Határozata
az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervéről
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

6. napirendi pont
Tájékoztató a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Lehotzky József családgondozó
Lehotzky József családgondozó köszöntötte a képviselő-testület, majd röviden ismertette az
írásban is megküldött beszámolót. Kérte a képviselő-testületet, hogy 1.000 Ft-al
gyermekenként az idén is támogassák a gyerekek nyári táboroztatását.
Király Péter polgármester megköszönte a tájékoztatást és javasolta a testületnek a
tájékoztató elfogadását, valamint a nyári táborhoz való anyagi hozzájárulást.
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
33/2012. (V.17..) számú Határozata
a gyermekjóléti szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
34/2012. (V.17.) számú Határozata
a napközis táborhoz történő anyagi hozzájárulásról
A képviselő-testület gyermekenként 1.000 Ft-al támogatja a nyári
Táborozást, melyről a családgondozónak 2012. július 15. napjáig kell
Elszámolnia.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a határozatban
Foglaltak érintettekhez történő megküldéséről.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2012. május 31.
7. napirendi pont
Tájékoztató a Védőnői Szolgálat 2011. évi tevékenységéről
Előadó: Molnár Katalin védőnő
Molnár Katalin védőnő az írásban megküldött beszámolóját szóban is ismertette.
A polgármester megköszönte a védőnő munkáját, és javasolta a beszámoló elfogadását.
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
35/2012. (V.17.) számú Határozata
a védőnői szolgálat 2011. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
8. napirendi pont
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
Németh Dóra jegyző
Király Péter polgármester az alábbiakban számolt be az áprilisi ülés óta eltelt
feladatokról:
1.
2.
3.
4.
5.

Belvíz elvezetési pályázatunk nem nyert
Kerékpárút kérdése ( FACEBOOK) Öttevény – Kunsziget
KEOP pályázat elszámolásra került ellenőrzés jövő héten szerdán
Leader játszótér pályázat elszámolását megkaptuk
BM-es Sportcsarnok pályázat: elkészültek a kültéri és szélfogó bejárati ajtók az
elszámolást elkezdtem
6. Pünkösd vasárnapi hősök napi megemlékezés, majd folytatásként a játszótér átadó
ünnepsége. Megállapodtak a képviselők, hogy a 9-kor lesz a Hősök napi ünnepség,
utána 10 órától a játszótér-avató, melyekre tisztelettel várják a lakosságot, és
meghívják Kara Ákos országgyűlési képviselőt és az MVH helyi vezetőjét is.
Ezt követően a jegyző elmondta, hogy a Magyar Államkincstár hiánypótlást intézett a
Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Alapító okirataihoz is. A kért hiányosságokat
kijavította, így most kell hozni határozatot, és az SZMSZ 9. mellékletét is módosítani kell.
Mindkét módosítást részletesen ismertette, melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát, illetve
megalkotta alábbi rendeletét:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
36/2012. (V.17.) számú Határozata
a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról
Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
A módosítás és az egységes szerkezetbe foglalt okirat egyaránt.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a hiánypótlásnak
tegyen eleget.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2012. június 01.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
11/2012. (V.31.) 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. május 31.
A jegyző elmondta még, hogy a Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa
megállapodását módosítani kell, mert Nagyszentjánoson elindult a Fürge Róka családi
napközi, mert a területfejlesztési törvény változott, mert Rábapatona csatlakozott a
mozgókönyvtári szolgáltatáshoz, mert június 30 hatállyal a 2 fő gazdasági-pénzügyi
ügyintéző státusza megszűnik, azon feladatokat a gazdasági vezető látja el majd.
A képviselők ezzel egyetértették, és 6 igen egyhangú szavazattal meghozták alábbi
határozatukat:
Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
37/2012. (V.17.) 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:





Családi napközi indul Nagyszentjánoson
A területfejlesztési törvény változásait át kell vezetni az okiraton
Rábapatona csatlakozik a mozgókönyvtári szolgáltatáshoz
2012. június 30-al a 2 fő pénzügyi-gazdálkodási ügyintéző státusz
megszűnik.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
A Szakmai Munkaszervezetet értesítse.
Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2012.május 31.
A határozathozatalt követően ifj. Rácz József képviselő az alábbi közérdekű kérdéseket,
észrevételeket tette:
 Javasolta, hívja meg a testület a következő ülésre a TSZ elnököt a bányató melletti
kerékpár –út ügy miatt

 Köszönetet mondott Bodor Balázsnak az iskolai távolugró gödörért, valamint
Kovács Lászlónénak, aki a falunapi süteménysütés bevételét az iskolának ajánlotta
fel futócipőkre
 Ismertette, hogy május 25-én délután, 26-án délelőtt lesz papírgyűjtés
 A Dózsa György u József Attila u sarkán lévő vízelvezető árok takarításáról az
önkormányzatnak kell gondoskodni, nem pedig az ott lakónak
 Megkérdezte kié a Dózsa György u. Vasút u. közötti árokrész, kinek a feladata azt
gondozni.
 A Templom u-Hunyadi u. sarkán lévő ingatlannak mi lesz a sorsa
 Megkérdezte miért nem lett felvéve az anyák napi műsor az óvodában
 Javasolta, mivel nem nyert a belvizes pályázat, és korábban elhangzott, legyen
árajánlat kérve a faluház és az óvoda első épületének a tetőcseréjére
Király Péter polgármester megköszönte az észrevételeket, azokra válaszolt.
Tuba Kálmán képviselő bejelentette, hogy az öttevényi kézilabdás lányok 3. helyezést értek
el.
Ezt követően Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 18.30 órakor a
nyilvános ülést bezárta.
k.m.f.
Király Péter
polgármester
Fehérvári Károly
jegyzőkönyv-hitelesítő

Németh Dóra
jegyző
Sik Gyula
jegyzőkönyv-hitelesítő

