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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  szeptember  10. 
napján hétfőn 17 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános 
testületi üléséről

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Rácz József képviselő
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
                                    Sik Gyula képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő
                                    
Igazoltan távol:          ifj. Börzsei László képviselő

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

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 5 jelen van. Fehérvári Károly képviselő jelezte, hogy később érkezik, ifj. Börzsei 
László képviselő bejelentette távolmaradását. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte ifj. Raczenböck Kálmán 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 a képviselő-testület és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. 
(II.10.) számú rendelet módosításáról
Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

3. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 
Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző



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

5. Előterjesztés az Általános Iskola működtetésének jövőjéről 
Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző    

6. Előterjesztés  a  Mackó-Kuckó  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  fenntartói 
engedélyéről                            

      Előadó: Németh Dóra jegyző                     
7.   Egyebek                                                                          

 Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

8.  Egyedi ügyek (zárt ülés)

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 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
51/2012. (IX.10.) 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 képviselő-testület és szervei 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. 
(II.10.) számú rendelet módosításáról

      Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
             Király Péter polgármester

                   Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a mai napon 16 órakor került sor 
Pénzügyi Bizottsági ülésre, ahol napirendként szerepelt a költségvetési rendelet módosítása. 
Felkérte Rácz József képviselőt, ismertesse a bizottság álláspontját.

Rácz József képviselő elmondta, a bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Ismertette, hogy 
mintegy 4 millió Ft bevétel és kiadási előirányzat növekedés miatt kerül sor a módosításra. A 
felmerült  kérdésekre  a  hivatali  dolgozók  megadták  a  választ.  A  bizottság  a  költségvetés 
módosításáról szóló előterjesztést elfogadásra javasolja.     



Király Péter polgármester hozzátette a növekedés nagy része a bérkompenzációból, illetőleg 
a közmunkában résztvevők juttatásaiból tevődik össze.

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 5 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét: 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2012. (IX.18.)  Önkormányzati Rendelete

az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 1/2012. (II.10.) számú rendelet 
módosításáról                                     

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. szeptember 25.

3. napirendi pont  
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről 

      Előadó: ifj. Rácz József a Pénzügyi Bizottság elnöke
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester átadta a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének. 

Rácz József PB elnök az előterjesztés kapcsán elmondta, hogy a 2012. évi számlanyitások 
miatt  nehezebben  áttekinthető  a  beszámoló,  mert  ami  az  önkormányzatnál  kiadás,  az  az 
iskolánál,  óvodánál  bevételként  jelentkezik.  Év  végén  a  záráskor  fogunk  egyszerűbb 
áttekintést kapni a 2012. évről.

Mivel 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
52/2012. (IX.10.) számú Határozata      

az Önkormányzat 2012. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről szóló beszámoló 
elfogadásáról                                                                                    

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.



4. napirendi pont  
Előterjesztés  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  15/2008.  (XII.15.)  számú  rendelet 
módosításáról                         
Előadó: Németh Dóra jegyző              
                                                                                 
Király Péter polgármester  elmondta,  hogy a képviselő-testület  2008-ban hozott  rendelete 
jogszabálysértő, azért kell a rendeletet módosítani. Majd átadta a szót a jegyzőnek.
            
Németh Dóra jegyző  ismertette az írásban megküldött  előterjesztést.  Elmondta,  hogy más 
módon  is  támogathatja  az  önkormányzat  az  Öttevényre  települő  új  vállalkozásokat.  A 
rendeletmódosítás az 5. és a 6. szakasz hatályon kívül helyezését jelenti. 

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

A képviselő-testület 5 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:     

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2012. (IX.14.) Önkormányzati rendelete

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

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

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. szeptember 25.

17.25 órakor megérkezett Fehérvári Károly képviselő, így a képviselő-testület létszáma 6 főre 
emelkedett.

5. napirendi pont   
Előterjesztés az Általános Iskola működtetésének jövőjéről 
Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző    

Király Péter polgármester a napirendi ponttal kapcsolatban a következőket adta elő:

A  nemzeti  köznevelésről  szóló  2011.  évi  CXC.  Törvény  (a  továbbiakban:  Nkt.)  74.  §-a 
alapján 2013. január 01. napjától az állam gondoskodik – minket érintve az óvoda kivételével 
– a köznevelési  alapfeladatok ellátásáról,  azaz ez már nem a helyi  önkormányzat  kötelező 
feladatellátása lesz.
Ugyanezen  szakasz  (5)  bekezdése  kimondja,  a  3000  főt  meg  nem haladó  lakosságszámú 
települési önkormányzat vállalhatja az illetékességi területén lévő, saját tulajdonában álló, az 
állami  intézményfenntartó  központ  által  fenntartott  köznevelési  intézmény  feladatainak 
ellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon működtetéséről való gondoskodást. Ennek egyedi 



feltételeit  az  állami  intézményfenntartó  központtal  kötött,  az  intézmény  által  ellátott 
feladatokhoz igazodó szerződésben kell megállapítani.
A törvény átmeneti és vegyes rendelkezései között szerepel, hogy 2012. évben szeptember 
30-ig szándékát nyilvánítja az állami intézményfenntartó központnak és 2012. október 30-ig 
dönt a települési önkormányzat arról, hogy a rendelkezésre álló saját és átengedett bevételek 
terhére a következő naptári évben kezdődő tanévtől a 3000 főt meg nem haladó településeken 
a működtetést az államtól képes átvállalni. Ami fontos, hogy a következő tanévtől, azaz 2012-
ben a 2013/2014-es tanévre lehet ilyen szándékot kinyilvánítani. Az még kérdés, abban a 8 
hónapban mi lesz. Mivel nem ismertek a jövő évi költségvetési támogatás számai, ezért azt 
javasolta,  hogy  az  önkormányzat  szándéka  az  legyen,  hogy  ne  vállalja  át  az  államtól  a 
működtetést.

Németh Dóra jegyző is hozzászólt a napirendhez és hangsúlyozta, önkormányzati feladatból, 
állami  feladat  lesz  a  közoktatás  fenntartása.  Ez  nem vonatkozik  az  óvodákra.  A szakmai 
munka  irányítása,  a  pedagógusok és  az  oktatást  szolgáló  technikai  dolgozók  létszáma  az 
állami  intézményfenntartó  központ  kezébe  összpontosul,  a  bérezés  az  államon  keresztül 
történik. A kérdés, az a működtetés. Az előterjesztés kapcsán megkereste Némethné Fülöp 
Teréziát a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályának vezetőjét. A 
főosztályvezető  asszony megerősítetni  tudta  azt,  hogy jelen  helyzetben  a  helyes  döntés  a 
finanszírozás jövőjének bizonytalansága miatt az állami kézben működtetés meghagyása.
A jegyző elmondta, sok kérdés és feladat van még az átadás előtt, melyet úgy kell elvégezni, 
hogy a pedagógusok a szülők, és a tanulók ne érezzék meg a váltást.  

A  képviselő-testület  valamennyi  tagja  egyetértett  a  polgármester  és  a  jegyző  által 
elmondottakkal.

Mivel 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
53/2012. (IX.10.) számú Határozata      

az Állami Intézményfenntartó Központ részére szándéknyilatkozat megtételéről
az öttevényi Általános Iskola működtetésére vonatkozóan.

                           A képviselő-testület a Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény
                           Alapján 97. § (24) bekezdés a.) pont alapján arról fejezi ki a szándékát,
                           Hogy a saját és az átengedett bevételei terhére nem kívánja átvenni
                           Az állami intézményfenntartó központtól az öttevényi Általános Iskola
                           Működtetését.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           Az érintettet értesítse.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. szeptember 25.



6. napirendi pont  
Előterjesztés  a  Mackó-Kuckó  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  fenntartói 
engedélyéről                            
Előadó: Németh Dóra jegyző                        

A polgármester részletesen ismertette az írásban megküldött anyagot.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
54/2012.(IX.10.) számú határozata

a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 4 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 2012/2013-as nevelési évben a létszámhatár 
                           túllépését az alábbiak szerint:

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

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           az intézményvezetőt értesítse.
                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. szeptember 30.            

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 pályázati pénzünk a mai napig nem érkezett meg.
2. Sajnos a BM-es közbiztonsági pályázatunk nem nyert, igaz értesítést sem kaptunk, 

de a BM honlapján olvastam a nyertesek listáját (megyénkben 6 település nyert. 
Csikvánd, Fertőhomok,  Győrszemere,  Hédervár,  Pér, Sopron). A képviselők azt 
javasolták,  hogy  a  2013-as  költségvetésbe  ez  szerepeljen  megvalósítandó 
feladatként független a pályázat eredménytelenségétől.

3. Óvoda tetőburkolása elkészült, hamarosan befejeződik a faluház tetőburkolata is.
4. Régi iskola bontási munkáira kértem ajánlatot, hisz lejár a bontási engedély, mely 

meghosszabbítható. Az árajánlatok még nem érkeztek meg.



5. Közmunkások 3 fő felvétele szeptembertől: elsődlegesen a temetők rendbetétele, 
kapálás,  szemét,  sírok  melletti  területek  rendbetétele,  elhanyagolt  sírok 
gazmentesítése.

6. Sajnos  van  egy-  két  olyan  szakasz  útjainkon  ahol  az  állagmegóvás  miatt 
aszfaltozási munkákat kellene végezni. ( Hársfa, Rózsa, Arany J,), illetve József A. 
u. egy része, tehát az idén is sor kerül javítási munkákra.

7. Zrínyi  u  37  sz.  előtti  villanyoszlop  áthelyezésének  kérdése  (3-4  százezer  Ft), 
valakinek meg kell  oldani,  hisz a  lakók nem tudják használni  a  bejárójukat.  A 
testület támogatta az áthelyezést.

8. Jókai  utca (zsákutca) 3 villanyoszlopának közvilágítással  való ellátása,  illetve a 
játszótér strandfoci pályának ellátása.

9. Rendezési  terv  módosítása  a  víztorony  melletti  területen.  Lenne  idetelepülő 
vállalkozás,  melynek  biztosítani  kellene  a  területi  adottságot.  A  polgármester 
beszámolt az új vállalkozóról, mivel foglalkozik, és az ipari övezetben hol kíván 
területet venni. A jelenleg érvényes rendezési terv a Kunszigeti utat a Szabadság u. 
tehermentesítésével  vezetné  ki  az 1-es főútra.  Ez a megoldás  2 lakóingatlan és 
telek kisajátításával járna együtt. Erre lehetőség nincs, így módosítani lehet úgy a 
rendezési  tervet,  hogy  az  idetelepülő  vállalkozó  ne  ütközzön  építéshatósági 
akadályba a jelenlegi terv miatt. A rendezési terv módosítására a TÉR-HÁLÓ Kft. 
adott árajánlatot 500.000 Ft+ÁFA, azaz 635.000 Ft összegben.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
55/2012. (IX.10.) számú Határozata

a rendezési terv módosítására vonatkozó árajánlat elfogadásáról

                           A képviselő-testület elfogadja a TÉR-HÁLÓ Építész         
                           Tervező Kft. rendezési terv módosítására vonatkozó
                           500.000,-Ft + ÁFA, összesen 635.000,-Ft-os árajánlatát.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármester a munka megrendelésére,
                           A 2012. évi költségvetés tartalékának terhére.

                          Felelős: Király Péter polgármester       
                          Határidő: 2012 szeptember 30.

10. Megkerestem  levélben  a  Magyar  Közút  Megyei  Igazgatóját,  Sümegi  Pétert  a 
Kunszigeti  buszmegálló  és  a  Petőfi  utca  kérdésében.  Sajnos  a  buszmegálló 
kérdésben semminemű, míg a Petőfi utca kérdésében padkarendezést ígért, melyet 
az  elmúlt  héten  el  is  végeztek.  Sajnos  megoldatlan  maradt  a  Gráfiék  előtti 
vízelvezetés és a parkolók melletti csúnya gödrök kijavítása.

11. Átdolgozás  alatt  áll  a  község  katasztrófavédelmi  terve,  mely  új  személyek 
kijelölésével,  új  gépjárművek  és  munkagépek  kijelölésével  jár.  a  kijelölt 
személyeknek  ezt  törvényi  kötelezettségük  elfogadni  illetve  a  jármű 
tulajdonosainak a járművüket szükség esetén biztosítani. 

12. Az ásványvízüzem építése folyamatban van, év végén kezdődhet a palackozás.
13. A  játszótéri  játékok  fogyasztóvédelem  felé  történő  lejelentése  megtörtént.  Az 

óvodai  játékok  átalakítása  szabványossá  tétele  és  a  Jókai  utca  játékainak 
szabványossá  tételét  a  következő időszakban meg  kell  oldani.  (legfontosabb az 
ütésálló talaj, mely nem kis összegbe kerül).



Ezt  követően  a  jegyző  tájékoztatta  a  képviselő-testületet  arról,  hogy  a  járási  rendszer 
kialakításáról megszületett a törvény és a végrehajtási rendelet, így már látszik, mely feladat 
megy  el.  A  minisztérium  széleskörű  felmérést  végzett  a  munkatársakra,  az  eszközökre 
vonatkozóan.  Elmondta,  hogy kb.  0,1  embernyi  munka  megy  el  a  hivataltól,  így  reméli, 
embert nem kell átadni a járásnak. Erről a kormánymegbízott  fog a polgármesterrel  2012. 
október 31. napjáig megállapodni. A következő testületi ülésen tájékoztatni fogja a lakosságot 
a változásokról.
Beszélt  a  szeptember  15-ig  befizetendő  adóról  is,  melyet  nem  fizetés  esetén  törvényi 
felhatalmazás  birtokában  áttesz  az  állami  adóhatósághoz.  Hangsúlyozta  a  türelmi  idő 
tekintettel az iskolakezdésre október 15. A csekket és az egyenlegértesítőt időben megkapta 
mindenki, aki nem az nem vette át sem a hivatali kézbesítőktől, sem a Magyar Postától, azaz 
nem is akarta átvenni.
Tájékoztatta  a  jelenlévőket  arról,  hogy  a  hosszított  ügyfélfogadást  a  lakosság  nem  vette 
igénybe, így visszaállt a korábbi ügyfélfogadási rend. 

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

 Folyamatban van a 20. Falukupa szervezése. 
 Javasolta, hogy a Hősi Emlékmű fái legyenek megritkítva.
 A térfigyelő kamerás rendszert javasolta betervezni a jövő évi költségvetésbe.
 Javasolta szintén a jövő évi költségvetésbe betervezni a Fő u. új lakótelep és Venesz 

József háza között járda építését, és a Leneskerti u-temető közötti járdarészt.

Fehérvári Károly képviselő  köszönetet mondott a szülőknek és a gyerekeknek a játszótér 
kulturált használatáért.           

Kövecses  Timea  alpolgármester  emlékeztette  a  testületet  az  október  23-i  megyei 
megemlékezésre,  melyre  településünkön  kerül  sor,  október  23-án,  a  napján  16.  vagy  17 
órakor.

A  testület  megbízta  az  alpolgármester  asszonyt  az  ünnepség  lebonyolításával, 
megszervezésével.

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

k.m.f.
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      polgármester                                                                              jegyző
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   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
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