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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2012. június 12. napján 
17 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános testületi üléséről

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

Előre nem jelentette be távolmaradását:  ifj.  Raczenböck Kálmán képviselő, ifj.  Börzsei 
László képviselő

Igazoltan távol: Sik Gyula alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

Tanácskozási joggal meghívottak: Tolnay Gáborné, Dömötör Rozalinda intézményvezetők  

A képviselő-testületi ülést az Öttevényi 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 4 jelen van. 

A  hatályos  Szervezeti  és  Működési  Szabályzat  értelmében  felkérte  ifj.  Rácz  József  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 a szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester 

3) Tájékoztató  a  Mackó-Kuckó  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  2011/12.  évi 
szakmai munkájáról       

      Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető     
4) Tájékoztató az Általános Iskola 2011/12 évi szakmai munkájáról
      Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető    
5) Tájékoztató az Öttevény Iskoláért Alapítvány 2011. évi munkájáról

Előadó: Tolnay Gáborné Alapítványi Elnök
6) Tájékoztató az intézmények nyári karbantartási munkáiról      



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 4 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
38/2012. (VI.12.) 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. 08 kor megérkezett ifj. Börzsei László képviselő, így a testület létszáma 5 főre emelkedett.

2. napirendi pont   
Előterjesztés a szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosításáról 
Előadó: Király Péter polgármester      

Király  Péter  polgármester  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy  a  Nagytérségi 
Hulladékgazdálkodási  Társulás  polgármesterei  részére  megbeszélést  tartott  a  GYŐRSZOL 
Zrt. A megbeszélés eredményeként az eredetinél alacsonyabb összegű emelést tartalmaz az 
előterjesztés. A díjak legutóbb 2011. januárban emelkedtek, a polgármesterek szerették volna 
elérni, hogy a díjemelésre csak 2013. januárjában kerüljön sor, ez azonban nem sikerült, csak 
a díjcsökkentés. A polgármester a rendelet mellékletét részletesen ismertette, mely alapján 5,5 
%-os emelés következik be július 01. napjától.

Kérte a jelenlévőket tegyék fel kérdésüket, mondják el véleményüket.

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

A képviselő-testület  4  igen  1  nem (ifj.  Rácz  József  képviselő)  mellett  megalkotta  alábbi 
rendeletét:



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
12/2012. (VI.20.)  Önkormányzati Rendelete

a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásokról szóló 
15/2010. (XII.30.) számú 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. június 22.

3. napirendi pont  
Tájékoztató  a  Mackó-Kuckó  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  2011/12.  évi 
szakmai munkájáról      
Előadó: Dömötör Rozalinda intézményvezető
                  

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  az  intézményvezetőt,  és  megkérte  tartsa  meg 
beszámolóját.                                                                         

Dömötör Rozalinda intézményvezető köszöntötte a jelenlévőket, majd részletesen ismertette 
az írásban megküldött anyagot.(Az írásos előterjesztés a melléklet részét képezi.)

Király  Péter  polgármester  megköszönte  a  dolgozók  munkáját  és  elmondta,  hogy  az  új 
szabványosítási törvénnyel a fogyasztóvédelmi hatóságnak kell jelenteni a játszótéri játékok 
állapotát,  és van olyan, amelyik nem felel  meg a szabványoknak,  így a jövőben meg kell 
oldani a problémát.

Ifj.  Börzsei  László  képviselő  megköszönte  az  intézményvezetőknek  az  ünnepségeken 
előadott színvonalas műsorokat.

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

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:         

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
39/2012. (VI.12.) számú Határozata      

a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2011/12 évi szakmai munkájáról 
szóló tájékoztató elfogadásáról                                                                         

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.



4. napirendi pont  
Tájékoztató az Általános Iskola 2011/12. évi szakmai munkájáról
Előadó: Tolnay Gáborné intézményvezető   
                                                                                 
Király  Péter  polgármester  köszöntötte  az  intézményvezetőt,  és  megkérte  tartsa  meg 
beszámolóját.                                                                         
            
Tolnay Gáborné intézményvezető részletesen ismertette az írásban megküldött anyagot. (Az 
írásos  előterjesztés  a  melléklet  részét  képezi.)  Az  intézményvezető  a  tájékoztató  után 
jelenlévőket meghívta a tanévzáró ünnepélyre 

Király Péter polgármester megköszönte a tantestület munkáját, majd szavazást rendelt el a 
napirendi pont tárgyában. 

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:         

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
40/2012. (VI.12.) számú Határozata      

az Általános Iskola 2011/12 évi szakmai munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

5. napirendi pont   
Tájékoztató az Öttevény iskoláért Alapítvány 2011. évi munkájáról
Előadó: Tolnay Gáborné Alapítványi Elnök

Az elnök ismertette az Alapítvány 2011. évi munkáját. 

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

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:        

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
41/2012. (VI.12.) számú Határozata      

az Öttevény Iskoláért Alapítvány 2011. évi munkájáról szóló tájékoztató elfogadásáról 

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

6. napirendi pont  
Tájékoztató az intézmények nyári karbantartási munkáiról 
Előadó: Király Péter polgármester      

A polgármester  elmondta, hogy az Óvodában kerül sor a hátsó épület 1 csoportszobájának 
felújítására,  az  Iskolában  festési  munkákra  kerül  sor,  a  ravatalozó  is  megszépül  a  régi 
temetőben. Tájékoztatta a testületet, hogy kért árajánlatot a faluház első felének tetőcseréjére 



és az óvoda első épületének tetőcseréjére a tavalyi kivitelezőtől, de még nem kapta meg az 
ajánlatot. Elmondta még, hogy a hivatalban sor kerül az ablakcsere utáni festésre.

Tuba Kálmán  képviselő  felvetését,  hogy több helyről  is  kérjen árajánlatot  a  polgármester 
valamennyi képviselő támogatta.

7. napirendi pont  
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester

A polgármester az alábbiakban számolt be a két ülés óta eltelt feladatokról és a megtett 
intézkedésekről:

1. KEOP pályázat ellenőrzése megtörtént. Dicséretet is kaptunk.
2. BM-es Sportcsarnok pályázat elszámolása megtörtént
3. Római Katolikus Egyház Nyári hittanos táborának támogatási kérelme (a kérelem 

a melléklet részét képezi) A testület úgy támogatja a tábort, hogy csak az öttevényi 
diákokat és őket 1.000 Ft-al gyermekenként, hasonlóan a gyermekjóléti szolgálat 
által szervezett táborhoz

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
42/2012. (VI.12.) számú Határozata              

A napközis táborhoz történő anyagi hozzájárulásról     

                           A képviselő-testület gyermekenként 1.000 Ft-al támogatja a Római 
                           Katolikus Egyház nyári hittanos táborát azzal a megkötéssel, hogy a
                           Támogatásban csak öttevényi gyermek részesülhet.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a határozatban
                           foglaltak érintetthez történő megküldéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. június 22.

4. Kunsziget-Öttevény  közötti  útfelújítás  kérdése.  A  polgármester  elmondta, 
nehezményezi, hogy a pályázatból nem az Öttevény Kunsziget közötti külterületi 
szakasz felújítására kerül sor, ezért fordult Sümegi Péterhez a Magyar Közút Győri 
Kirendeltségének  igazgatójához,  hogy  tájékoztassa  arról  miért  ezt  a  szakaszt 
újítják fel és nem a veszélyes külterületi szakaszt. Az igazgató ígéretet tett, hogy 
még ezen a héten megkeresi a polgármestert.

5. A búcsúra június 24-én kerül sor.
6. A polgármester elmondta a Templom u. Hunyadi u sarkán lévő Papp Tiborék háza 

körül az önkormányzat  rendet tett,  végső megoldás a telek megvásárlása lenne, 
melyről a tulajdonost nehéz meggyőzni.

7.  Hősök emlékművének betűinek és hátsó táblájának felújítása. Több megoldás is 
létezik,  attól  függően  milyen  anyaggal  dolgoznak.  Az  aranybetűs  megoldás  a 
drágább,  minél  előbb  sort  kellene  keríteni  a  felújításra,  mert  már  nehezen 
olvasható. A testület kérte a polgármestert, hogy több helyről kérjen ajánlatot.



8. Megbeszélés Varga Károly TSZ elnökkel  a kerékpárút lehetőségéről:  lényege a 
TSZ nem támogatja az elképzelést, más tervei vannak a területtel.

Ifj. Rácz József képviselő szót kért és az alábbiakat adta elő:

 Az elmúlt napokban, az iskolában vitába keveredett a polgármesterrel, mely vita végén 
a polgármester megkérte őt, hogy az ügyes bajos dolgokat ne a testületi ülésen vesse 
fel,  hanem  a  probléma  keletkezésekor  előtte  beszélje  meg  vele.  Továbbra  is  azt 
gondolja, ha őt egy lakó megkéri, képviselje a problémáját, azt ezen a fórumon teszi 
meg. 

 Nehezményezte, hogy a polgármester valótlan dolgot állított azzal kapcsolatban, hogy 
ő keresztbeszervezte volna direkt a Jókai úti gyereknapot. Már a játszótéravató előtt 
jelezte, hogy idén is szervez grundkupát.

 Jelezték számára, hogy a szabadság úti buszmegálló gödreit célszerű lenne betemetni.
 Megkérdezte, miért nem került felvételre a kézilabda megyei döntője?
 Milyen intézkedés történt a József A. Dózsa u. közötti árok tisztításának ügyében?

Király Péter polgármester  véleménye szerint képviselőtársa többször mond olyan dolgot, 
melynek nem néz utána. Például a József A u. Dózsa Gy u. közötti árokszakasz is elkészült 
már.  Úgy  véli,  hogy  a  képviselő  azért  is  képviselő,  hogy  a  problémákat  elsődlegesen  a 
polgármesternek jelezze a hivatalban, ne pedig testületi ülésen, hiszen azok döntő többsége 
könnyen  orvosolható,  és  természetesen  a  képviselők  azért  képviselők,  hogy  segítsék  a 
munkáját és javaslatot is tehetnek a problémák megoldására. 

A vita másik pontjaként kérte Rácz József képviselő urat, hogy a gazdálkodással kapcsolatos 
kérdéseket,  ne  egy  alkalmazottal,  hanem  a  polgármesterrel,  a  jegyzővel,  és  a  pénzügy 
illetékeseivel tisztázza, hisz csak így lehet valós képet kapni.
A Jókai utcai Grund Kupa rendezvényére reagálva visszautasította azt, hogy valótlant állított, 
hisz nem mondott olyant, hogy keresztbeszervezés történt, csak azt nehezményezte, hogy a 
Leneskerti utca játszóterének átadására kért és nem kapott támogató segítséget Rácz József 
képviselőtől.

A szabadság utcai buszmegálló felvetésére reagálva elmondta, hogy minden évben rendezik a 
buszmegálló előtti terület murvázását, de sajnos ez csak pár napig tart, hisz az induló buszok 
ezt mindig kigyúrják. Különben e terület a Magyar Közút tulajdona és nélkülük itt nem is 
lehetne munkákat végezni. Az elmúlt években az önkormányzat saját költségén csatornázta le 
ezt a szakaszt, mivel a Közút nem volt hajlandó ezt elvégezni. A végleges megoldás a terület  
aszfaltozása lenne, amit a Magyar Közút végezhet csak el, de ezt nem teszi.
 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy vannak képviselők, akiknek javasolja, tanulmányozzák 
az SZMSZ-t. A képviselő-testületi ülés vezetése a polgármester feladata, ő adhat szót, nincs 
helye bekiabálásnak, és ugyan szólásszabadság van, de ez itt nem a Parlament, semmi szükség 
politikai  nézetek  ütköztetésére,  és  véleménynyilvánításra,  a  munka  pártsemlegesen  zajlik. 
Hozzátette még, nem jogszerűtlen a testületi ülésen kérdéseket feltenni az egyéb napirendi 
pontoknál. 

Kovács Gyula állampolgár  szót kért és elmondta, ő jelezte az igazgató asszonynak, hogy 
nem tudja felvenni a kézilabda döntőt.



(A képviselő-testület néhány tagja között vita alakult ki, mely azonban nem befolyásolta a 
tanácskozás menetét, így a személyeskedésekről jegyzőkönyv nem készül.)

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  18.30  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Fehérvári Károly                                                               ifj. Rácz József                        
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    


	        Király Péter                                                                        Németh Dóra

