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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 10. napján, 
szerdán 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
                                    Ifj. Börzsei László képviselő
                                    

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

Tanácskozási  joggal  meghívottak:  dr.  Keresztes  Hajnalka  háziorvos,  dr.  Mentes  Szilvia 
háziorvos,  Benkőné  Krankovits  Melinda  az  Öttevény  Községért  Közalapítvány 
Kuratóriumának elnöke

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

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  az  alpolgármester 
asszonyt és a meghívott vendégeket. Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes 
mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Fehérvári Károly képviselő jelezte, hogy 
később érkezik.                                                                                                                

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte ifj. Raczenböck Kálmán és 
Sik Gyula képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a tervezett napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

1. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása
Előadó: Király Péter polgármester

2. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 
Előadó: Németh Dóra jegyző

3. Előterjesztés a vagyongazdálkodás szabályairól szóló …/2012. (III….) számú rendelet 
módosításáról                           
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

4. Előterjesztés a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról 



Előadó: Németh Dóra jegyző   
              Király Péter polgármester

5. Előterjesztés az Általános Iskola működtetésének jövőjéről (a szándéknyilatkozat után 
2012 október 31-ig kell a szándékot megerősíteni)
Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző    

6. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos        

7. Tájékoztató a házi gyermekorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos              

8. Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Konczos György fogszakorvos 

9. Tájékoztató az Öttevény Községért Közalapítvány 2011. évi munkájáról
Előadó: Benkőné Krankovits Melinda elnök 

10. Előterjesztés a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

11. Tájékoztató a 2012. október-december közötti önkormányzati rendezvényekről
Előadó: Király Péter polgármester

      12 Egyebek                                                                          
            Előadó: Király Péter polgármester

              Németh Dóra jegyző
      13 Egyedi ügyek (zárt ülés)
           Előadó: Németh Dóra jegyző
      
Tekintettel  a  meghívott  előadókra  a  képviselő-testület  vita  nélkül  az  alábbi  határozatban 
fogadta el a napirendi pontok tárgyalását 6 igen egyhangú szavazattal:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
58/2012. (X.10.) számú Határozata

A 2012. 10.10-i ülés napirendi pontjainak elfogadásáról        
   

1. Tájékoztató a háziorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos        

2. Tájékoztató a házi gyermekorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos              

3. Tájékoztató a fogorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 
Előadó: Dr. Konczos György fogszakorvos 

4. Tájékoztató az Öttevény Községért Közalapítvány 2011. évi munkájáról
5. A lejárt határidejű határozatokról szóló tájékoztató elfogadása

Előadó: Király Péter polgármester
6. Előterjesztés az állattartás helyi szabályairól szóló rendelet hatályon kívül helyezéséről 

Előadó: Németh Dóra jegyző
7. Előterjesztés a vagyongazdálkodás szabályairól szóló …/2012. (III….) számú rendelet 

módosításáról                           
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

8. Előterjesztés a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról 
Előadó: Németh Dóra jegyző   
              Király Péter polgármester



9. Előterjesztés az Általános Iskola működtetésének jövőjéről (a szándéknyilatkozat után 
2012 október 31-ig kell a szándékot megerősíteni)
Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző    

10. Előterjesztés a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

11. Tájékoztató a 2012. október-december közötti önkormányzati rendezvényekről
Előadó: Király Péter polgármester

      12 Egyebek                                                                          
            Előadó: Király Péter polgármester

              Németh Dóra jegyző
      13 Egyedi ügyek (zárt ülés)
           Előadó: Németh Dóra jegyző

1. napirendi pont  
Tájékoztató a háziorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről                   
Előadó: dr. Keresztes Hajnalka háziorvos 

Király Péter polgármester  köszöntötte dr. Keresztes Hajnalka háziorvost és felkérte tartsa 
meg a tájékoztatóját.

Dr. Keresztes Hajnalka háziorvos részletesen tájékoztatta a képviselő-testületet az írásban is 
kiküldött anyagról. Kiemelte, hogy a finanszírozás a tavalyi évihez képest kevesebb, ami nem 
jelenti,  hogy  kevesebb  a  beteg,  csak  azt  jelenti,  hogy  csökkent  az  érvényes 
egészségbiztosítással nem rendelkezők után a finanszírozási összeg. Ettől még el kell látni 
őket. Elmondta, hogy sok az idős, a korfa nem változik, a forgalom nem csökkent. Egyre több 
a fiatal daganatos beteg. Az épület állapotáról is beszélt, hogy azon a tetőcserén kívül, mely 
azonnali  megoldást  igényelt,  nem  történt  korszerűsítés.  A  vizesblokkok  állapota  rossz,  a 
tetőcsere után nem volt festés, a fűtéskorszerűsítés is megérett. Beszélt a jogi környezetről, 
hogy  az  egészségügyi  alapellátás  az  önkormányzat  kötelező  feladata,  akkor  is,  ha 
közalkalmazottal  oldja  meg  és  akkor  is,  ha  vállalkozó  orvossal.  Elmondta,  hogy  az 
önkormányzat egyre kevesebb támogatást nyújt, és még bérleti díjat is kiszabott 2012. január 
01-től. A háziorvosok fizetik az iparűzési adót, a gépjárműadót és soha nem hangzott el, hogy 
mivel közfeladatot látnak el kapnának mentességet. Ismertette, hogy ő is és a gyermekorvos is 
vállal pluszmunkát, így kiegészítve az OEP-es bevételt.

Rácz József képviselő megkérdezte mennyi a vállalkozás bevétele a kártyapénzből?

Dr. Keresztes Hajnalka  válaszában elmondta, van alapfinanszírozás, és kártyapénz is, kb. 
1.000.000,-Ft  havonta,  ebből  fizeti  a  2  ápolónőt  és  saját  magát+a  dologi  kiadásokat, 
felelősségbiztosítást, adókat.

Király  Péter  polgármester  a  tájékoztatóval  kapcsolatban  elmondta,  hogy  érdemes 
odafigyelni a betegrendelésen kívüli számokra is, hogy napi 50-60 emberhez kell kimenni, 
érdekes a gondozási statisztika is, hogy több a nő, mint a férfi. A bérleti díj kapcsán elmondta, 
ha mindenki fizetne az akkor éves szinten 540.000,-Ft lenne, mivel a gyermekorvos nem fizet 
360.000 Ft. A rendelő összes költsége kb. 800.000 Ft, azaz a bérleti díj az hozzájárulás a 
költségekhez.  Elmondta,  hogy az önkormányzat  sokat  tett  az  elmúlt  14 évben a rendelők 



állapotának javításáért,  és a testület  nevében szólva a jövő évre támogatja a vizesblokkok 
felújítását. Részletesen elmondta, melyik évben milyen munkák folytak a rendelőkben.

A jelenlévők  még  hosszan  beszélgettek  a  kialakult  helyzetről,  a  háziorvos  úgy  vélte,  az 
önkormányzat  döntése  jogszerű  volt  ugyan,  de  erkölcstelen,  bérleti  díjat  sehol  nem  kell 
fizetni, és úgy érzi, az egészségügy mostohagyerek ebben a faluban az önkormányzatnak és a 
maradékelven van finanszírozva, pedig kötelező önkormányzati feladat.

Ezt követően a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
59/2012. (X.10.) számú Határozata

a  háziorvosi szolgálat 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról                   

                           A képviselő-testület Dr. Keresztes Hajnalka beszámolóját  
                           elfogadja.

                           A beszámoló a melléklet részét képezi.

2. napirendi pont   
Előterjesztés a házi gyermekorvosi szolgálat 2011. évi tevékenységéről 

      Előadó: Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos               
             

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  gyermekorvost  és  megkérte  a  tájékoztató 
megtartására. 

Dr. Mentes Szilvia gyermekorvos az írásban megküldött tájékoztatót részletesen ismertette. 
Kiemelte, hogy a kártyaszám alacsony volta miatt kevés az OEP támogatás. Elmondta, hogy a 
bérleti díjról szóló szerződést nem írta alá, egyebekben pedig szóban is tájékoztatást adott az 
írásban benyújtott beszámolójáról. A rendelő állapotát, és az orvosok erkölcsi megbecsülését 
a felnőtt orvoshoz hasonló módon látja.                                  

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
60/2012. (X.10.) számú Határozata

a  gyermekorvosi szolgálat 2011. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról 

                           A képviselő-testület Dr. Mentes Szilvia beszámolóját  
                           elfogadja.

                           A beszámoló a melléklet részét képezi.



A  döntést  követően  Dr.  Keresztes  Hajnalka  és  Dr.  Mentes  Szilvia  orvosok  távoztak  az 
ülésteremből. Dr. Konczos György fogorvos telefonon tájékoztatta a polgármestert, hogy nem 
tud részt venni az ülésen, így a fogorvosi beszámolót nem tárgyalta a testület.

3. napirendi pont  
Tájékoztató az Öttevény Községért Közalapítvány 2011. évi munkájáról 

      Előadó: Benkőné Krankovits Melinda a kuratórium elnöke

Király Péter polgármester köszöntötte a Közalapítvány kuratóriumának elnökét és megkérte 
a beszámoló megtartására.                                                                                                    

Benkőné Krankovits Melinda elnök  részletesen ismertette az írásban kiküldött anyagot, a 
közalapítvány  pénzügyi  helyzetét,  majd  elmondta,  hogy  a  múlt  heti  alapítványi  ülésen  a 
tervekről esett szó. Egyrészt LEADER pályázaton való indulásról, másrészt a József A. úti 
buszváró felújításáról.

Király Péter polgármester elmondta, hogy a LEADER-be lehetőség van játszótér-építésre és 
lehetőség volna a templom előtt  parkoló kialakítására, vízelvezetés rendezésére és a Mária 
szobor  felújítására.  Előbbire  a  közalapítvány,  utóbbira  a  Polgári  és  Nyugdíjas  Egyesület 
pályázna. A pályázathoz önrész nem kell, de utófinanszírozott, így a későbbi napirendi pontok 
között  a  testületnek  dönteni  kell  arról,  vállalja  e  az  előfinanszírozást.  A  másik  kérdés  a 
buszváró,  melynek  költsége  2.000.000,-Ft,  melyet  az  alapítvány  egyedül  nem  tud 
megfinanszírozni.

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
61/2012. (X.10.) számú Határozata

az Öttevény Községért Közalapítvány 2011. évi munkájáról szóló beszámoló 
elfogadásáról           

                           A képviselő-testület a kuratórium elnökének beszámolóját
                           elfogadja.

                           A beszámoló a melléklet részét képezi.

Benkőné Krankovits Melinda ezt követően távozott az ülésteremből.

4. napirendi pont  
A lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadása 
Előadó: Király Péter polgármester       
                                                                                 
Király Péter polgármester  mivel kérdés nem hangzott el, szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában.



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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
62/2012. (X.10.) számú Határozata

a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámoló elfogadásáról

                           A képviselő-testület a lejárt határidejű határozatokról szóló 
                           beszámolót elfogadja.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
            

5. napirendi pont   
Előterjesztés  az  állattartás  helyi  szabályairól  szóló  rendelet  hatályon  kívül 
helyezéséről            
Előadó: Németh Dóra jegyző    

Király  Péter  polgármester  a  napirendi  ponttal  kapcsolatban  elmondta,  nem  ért  egyet  a 
szabályozással, de nem lehet elleni tenni és a gyakorlati alkalmazása gondot fog jelenteni.

A jegyző  elmondta, hogy az önkormányzat a darabszámot nem korlátozhatja ugyan, de az 
állat tartását állat-egészségügyi, környezetvédelmi, állatjóléti indokkal korlátozni lehet.
Kutyák,  macskák  esetében  pedig  a  hivatkozott  AB határozat  indokolása  tartalmazza,  akit 
zavar a kutyák, macskák száma birtokvédelmi eljárás keretében fordulhat a jegyzőhöz. 

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
15/2012. (X.16. ) Önkormányzati Rendelete

az állattartás helyi szabályairól szóló 1/2004. (I.29.) számú rendelet hatályon kívül 
helyezéséről

                           A képviselő-testület az előterjesztésnek megfelelően hatályon
                           Kívül helyezi az állattartásról szóló rendeletét.

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

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelt kihirdetéséről
                           gondoskodjon.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. október 16.



6. napirendi pont  
Előterjesztés  a  3/2012.  (III.12.)  számú  az  önkormányzat  vagyonáról  és  a 
vagyongazdálkodás szabályairól szóló rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester 

Király  Péter  polgármester  ismertette,  hogy  a  vagyonrendelet  módosítására  egyrészt  az 
emlékpark  elkészült  megosztása  miatt  kerül  sor,  másrészt  jogszabályi  változás  miatt.  Az 
utóbbi azt jelenti, hogy a törvény meghatározta a korlátozottan forgalomképes önkormányzati 
vagyonkört. Ebbe tartoznak a Vizi közművek, amit a testület a nemzeti vagyonba sorolt, így 
most  a  törvény  erejénél  fogva  kikerül,  és  átkerül  a  korlátozottan  forgalomképes 
önkormányzati vagyontárgyak közé.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2012. ( X.16.) Önkormányzati Rendelete

a 3/2012. (III.12.) számú az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 
szabályairól szóló rendelet módosításáról

                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelt a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihirdetéséről és a módosításoknak a mellékleteken történő átvezetéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. október 16.

18.18  órakor  megérkezett  Fehérvári  Károly  képviselő,  így  a  testület  létszáma  7  főre 
emelkedett.

7. napirendi pont  
Előterjesztés a járások kialakításával kapcsolatos önkormányzati feladatokról
Előadó: Németh Dóra jegyző

Németh Dóra jegyző  elmondta,  az elmúlt  ülésen ígéretet  tett,  hogy részletesen beszámol, 
illetve  tájékoztatást  ad  a  lakosságnak  az  átkerülő  feladatokról.  Az  írásos  előterjesztésben 
foglaltak  szerint  ezt  részletesen  ismertette.  Ezt  követően  elmondta,  hogy a  járási  törvény 
értelmében  a  polgármester  köt  megállapodást  a  kormánymegbízottal  2012.  október  31. 
napjáig, melyről testületi felhatalmazás is szükséges, ahogy az írásos anyagban is szerepel. 
Elhangzott az is, hogy 2 számítógépet, asztalt, széket kell a járási hivatalnak átadni, valamint 
2  üres  létszámot.  A  jegyző  elmondta,  hogy  a  jövő  évi  nyugdíjazások  után  2  fővel  fog 
csökkenni a hivatal létszáma, viszont január 01-től szükség lesz aljegyzőre, amit az igazgatási 
ügyintéző beiskolázásával kívánnak megoldani.
Az, hogy hol lesz a járási hivatal,  és az ügysegéd a járás embere lesz, mennyi  időt fog a  
hivatalban tölteni még nem ismert.



Mivel  kérdés  nem  hangzott  el  a  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  polgármester 
felhatalmazása tárgyában a járásokról szóló megállapodás aláírására.

A képviselő-testület 6 igen 1 tartózkodás mellett meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
63/2012. (X.10.) számú Határozata

Király Péter polgármester felhatalmazásáról 
A járásokról szóló 2012. évi XCIII. Törvényben meghatározott megállapodás aláírására

                           A képviselő-testület felhatalmazza Király Péter polgármestert
                           hogy a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
                           Kormánymegbízottjával a járásokról szóló 2012. évi XCIII. Törvényben
                           Meghatározott, a járásokkal kapcsolatos megállapodást aláírja.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2012. október 31.

8. napirendi pont  
Előterjesztés az Általános Iskola működtetésének jövőjéről 
Előadó: Király Péter polgármester

Király Péter polgármester  elmondta,  hogy a múlt  testületi  ülésen szándékát fejezte ki az 
önkormányzat,  hogy nem kívánja működtetni az iskolát 2013. szeptembertől, most ezt kell 
megerősíteni,  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 e az önkormányzat átvállalni. 
Javasolta, hogy a testület erősítse meg a szándéknyilatkozatát.

Rácz József képviselő érdeklődött arról, hogy a működtetést vállaló önkormányzatok pontos 
feladata és a finanszírozás ismert e.

A jegyző elmondta, hogy sem a jövő évi finanszírozás, sem a működtetés nem ismert jelenleg.

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

A képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:        

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
64/2012. (X.10.) számú Határozata      

az Állami Intézményfenntartó Központ részére szándéknyilatkozat megerősítéséről  
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. október 25.

9. napirendi pont  
Előterjesztés a kistérségek megszűnésével összefüggő kérdésekről 
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző                        

A  jegyző  elmondta,  a  kistérségek  az  előterjesztésben  megfelelően  2012.  december  31. 
napjával  szűnnek meg,  azonban  van 6  hónap a  társulások  felülvizsgálatára.  De nem lesz 
normatíva, így kérdés, ha nem lépünk ki, akarjuk e saját pénzből finanszírozni. És kérdés az 
is,  mikor  kell,  hogy  kilépjünk.  A  kistérség  keretében  működik  a  belső  ellenőrzés,  a 
családsegítés,  a  gyermekjóléti  szolgálat,  ezek  kötelező  feladatok,  a  mozgókönyvtár  és  a 
logopédia is. 
A belső ellenőr már jelezte, január 01-től közvetlen vele lehet szerződést kötni a feladatokra, 
az intézmény további jövője azonban kérdéses. Lehetséges, hogy néhány település önmaga 
gazdaságosabban tudná működtetni a feladatokat, mint ahogy most van. Kérdés még, hogy 
mikortól  lehet  ezen  társulásokat  létrehozni.  A  választ  a  minisztérium  fogja  megadni  a 
Kormányhivatalon keresztül.

10. napirendi pont  
Tájékoztató a 2012. október-december közötti önkormányzati rendezvényekről
Előadó: Király Péter polgármester

A polgármester az alábbiakban ismertette a programokat:

2012. október 14. napján vasárnap a Római Katolikus templom külső felújításának tiszteletére 
mond ezüstmisét Dékány Ferenc atya
2012. október 20. napján szombaton a Sportcsarnokban 15 órai kezdettel kerül sor az Őszidők 
Nyugdíjas Egyesület kulturális találkozójára
2012. október 21. napján vasárnap 15 órai kezdettel kerül megrendezésre a Sportcsarnokban 
az  Idősek  napja.  Kérte  a  képviselőket,  segítsenek  a  rendezvény  után  az  egyedülállókat 
hazaszállítani.
2012. október 23. napján kedden 15 órától ad helyszínt településünk a Megyei Önkormányzat 
Október 23-i megemlékezésének a Sportcsarnokban.

A rendezvényekre szeretettel meghívta az érintetteket és a település lakosságát.

11. napirendi pont  
Egyebek



Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző  

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

1. KEOP pályázati pénzünk megérkezett, azt tartalékba helyeztük.
2. Régi  iskola  bontási  munkáira  kértem  ajánlatot,  Pol-Inert  Kft  Győr,  Bruttó: 

7.740.000 Ft. Az összeget a polgármester és a testületi is sokallta
3. Elkészült az új temetőnk és a régi temetőnk ravatalozóinak esőcsatornázása, sajnos 

ezek hiánya miatt a régi épület falai mindig vizesek voltak illetve az új temetőben 
a  ravatalozó  előtt  a  téli  időszakban  síkosság  volt.  Ugyancsak  saját  erőből,  de 
elkészült a régi ravatalozó külső részének mennyezet burkolata ás lefestésre került 
a fal illetve a lábazat.

4. Szintén elkészültek a Sportcsarnokunk északi külső ajtóinak védelmére szolgáló 
előtetők.

5. Tűzoltószertár  tetejének katasztrofális  a  helyzete.  Árajánlatot  kért  a  faszerkezet 
felújítására  illetve  bádogozási  munkákra  Bruttó  1.224.000 Ft.  Az árajánlattal  a 
képviselő-testület  egyetértett  és  7  igen  egyhangú  szavazattal  meghozta  alábbi 
határozatát: 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
65/2012. (X.10.) számú Határozata

a tűzoltószertár tetőszerkezetének cseréjére adott árajánlat elfogadásáról

                           A képviselő-testület elfogadja  Knauz Ákos és Szabó Zoltán vállalkozó 
                           ajánlatát
                           A tűzoltószertár tetőjének cseréjére bruttó 1.224.000,-Ft összegben.

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

                          Felelős: Király Péter polgármester       
                          Határidő: 2012 október 30.

6. Településünk  kábeltelevíziós  rendszerének  átalakítása,  problémák  orvoslása  Ma 
beszéltem a régióvezetővel és vázoltam neki a problémáinkat, délutánra orvosolták 
is  ezt.  A  további  együttműködésről  a  közintézményeink  kedvezményeiről,  a 
helység használatáról új szerződést fogunk kötni a Vidanettel.

7. A közalapítvány illetve a civil szervezetek pályázati  lehetőségei az új LEADER 
programból.  Saját  erőből  nem  tudják  ezt  megoldani.  A  megelőlegezést  csak 
önkormányzatunk tudná biztosítani, ha lesz lehetősége a jövő évben. Mint ahogy 
az  korábban  elhangzott,  az  alapítvány  és  a  Polgári  és  Nyugdíjas  Egyesület 
pályázna,  az  előbbi  a  Jókai  u-i  játszótér,  az  utóbbi  a  templom  előtti  parkoló 
kiépítése,  vízelvezetés  és  a  Mária  szobor  felújítása  max  a  kettő  10  millió  Ft 
összegben.  Szintén segítségre szorul  az Alapítvány a József  Attila  úti  buszváró 
ügyében,  melynek költsége 2.000.000, Ft,  melynek a felét  az önkormányzatnak 
kellene állni.



A testület hosszan elbeszélgetett pro és kontra melyik pályázaton induljon, volt, aki 
csak egyet javasolt, volt, aki kettőt és volt, aki a két pályázat mellett a buszvárót is 
támogatta.
Végül a konszenzus eredményeként egyhangúan az alábbi döntés született:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
66/2012. (X.10.) számú Határozata

a LEADER falumegújítás és fejlesztés, ill. vidéki örökség megőrzése tárgyában 
igényelhető támogatás iránti pályázat benyújtásához önkormányzati támogatásról, 

valamint az Öttevény Községért Közalapítvány számára támogatás nyújtásáról a József 
Attila utcai buszváró kialakítására

                           A képviselő-testület támogatja a Közalapítvány és a Polgári és Nyugdíjas
                           Egyesület fenti tárgyú pályázatokon történő indulását.
                           A pályázatokon igényelhető támogatás max. 5 millió Ft.
                           A képviselő-testület, mivel a pályázatok utófinanszírozottak,
                           Kötelezettséget vállal a 2013. évi költségvetése terhére a pályázat
                           Elnyerése esetén az előfinanszírozásra.

                           A képviselő-testület támogatja 1.000.000,-Ft-al a költségek felével
                           A József Attila úti buszváró kialakítását a 2013. évi költségvetés terhére.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban  
                           Foglaltakról az érintetteket értesítse, és a 2013. évi költségvetés tervezésekor 
                           Jelen határozatban foglaltakat építse be.

                          Felelős: Király Péter polgármester       
                          Határidő: 2012 október 30., illetve 2013. január

Ezt  követően  a  jegyző  tájékoztatta  a  képviselő-testületet  arról,  hogy  a  belső  ellenőrzés 
kötelező feladatellátás, melyről eddig a kistérségen keresztül gondoskodott az önkormányzat. 
2013.  január  01.  napjától  a  Megoldás  2006 Ellenőrzési  és  Szolgáltató  Kft-vel  köt  25.000 
Ft+ÁFA/revizori nap összegben az önkormányzat szerződést. Egy belső ellenőrzés 3-4 napot 
vesz igénybe. A belső ellenőr elküldte a 2013. évi javaslatait. A polgármester úrral együtt azt 
javasoljuk, hogy 2013. évben a belső ellenőrzés tárgya a szociális ellátások felülvizsgálata 
legyen. 
A  képviselő-testület  ezzel  egyetértett  és  7  igen  egyhangú  szavazattal  meghozta  alábbi 
határozatát:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
67/2012. (X.10.) számú Határozata

az Önkormányzat 2013. évi belső ellenőrzési tervéről

                           A képviselő-testület a 2013. évi belső ellenőrzési szabályszerűségi 
                           Ellenőrzése: szociális ellátások felülvizsgálata.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                           A belső ellenőrt értesítse.



                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. október 30.

Ezt  követően  tájékoztatta  a  testületet  kiírásra  kerül  az  idén  is  a  BURSA  ösztöndíj,  igaz 
csúszással, kérdezte a testületet, kíván e csatlakozni hozzá.

A képviselő-testület 5 igen 2 nem szavazat mellett meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
68/2012. (X.10.) számú Határozata

a BURSA HUNGARICA ösztöndíjprogramhoz 2013.évben történő csatlakozásáról

                           A képviselő-testület a 2013. évben is csatlakozik a BURSA HUNGARICA
                           Ösztöndíjprogramhoz, az erre a későbbiekben megállapított keretet
                           A 2013. évi költségvetés tervezésekor a rendeletbe beépíti.

                           A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási
                           nyilatkozat aláírására.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2012. október 30.   

Beszélt  a  jegyző  arról  is,  felmerült  már  az  adótartozók  honlapon  történő  hozzátétele. 
Elhangzottak  pro  és  kontra  érvek  mi  legyen  a  kiindulópont,  az  összegek  vagy  a  régi 
tartozások, adónemenként vagy együtt  kérdése. Végül úgy döntöttek a jegyző a következő 
ülésre kimutatást készít, az alapján könnyebb lesz a szempontokat meghatározni.

A polgármester a falu lakosságával, többedik alkalommal tudatta a televízión keresztül, hogy 
nem az önkormányzat miatt nem működik jelenleg a helyi tűzoltó egyesület. Elmondta, hogy 
a tavaszi versenyről hazatérve a fiatalok randalíroztak és kárt okoztak a tűzoltószertár melletti 
ingatlanban. Kész csoda, hogy nem történt nagyobb baj, hisz egy gyerek részegen beleesett a 
kerti tóba. Ekkor a polgármester beszélt a parancsnokkal, aki a hivatalba bejött és leadta a 
kulcsot.  Azóta  nem működik  az  egyesület.  Az sem igaz,  hogy nem kaptak  támogatást  a 
korábbi években, csak az ideit nem kapták meg, mivel a megállapodást a pénzösszegről nem 
írták alá.

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  20.00  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Sik Gyula                                                                     ifj. Raczenböck Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
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