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Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  november  22. 
napján  17 órakor az öttevényi Faluházban  megtartott közmeghallgatásról. 

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

Állandó tanácskozási joggal meghívott:  Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

A lakosság részéről kb. 80 fő állampolgár jelent meg.

Király Péter polgármester köszöntötte a megjelent öttevényi lakókat.  Megállapította, hogy 
a képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van. 

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

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő :  

1. Tájékoztató  az Önkormányzat  2012. évi  helyzetéről,  a költségvetés  alakulásáról,  a 
tervezett és megvalósított beruházásokról, tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Előadó: Király Péter polgármester

2. Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok járási hivatalokhoz 
kerüléséről 
Előadó: Németh Dóra jegyző

3. Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző

A  képviselő-testület  7  igen  egyhangú  szavazattal  az  alábbi  napirendi  pontok  tárgyalását 
fogadta el:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
74/2012.(XI.22.) számú Határozata

a 2012. 11.22-i közmeghallgatás és képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak 
elfogadásáról



                           A képviselő-testület az alábbi napirendi pontok tárgyalását fogadta el:

1. Tájékoztató  az Önkormányzat  2012. évi  helyzetéről,  a költségvetés  alakulásáról,  a 
tervezett és megvalósított beruházásokról, tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Előadó: Király Péter polgármester

2. Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok járási hivatalokhoz 
kerüléséről 
Előadó: Németh Dóra jegyző

3. Egyéb döntést igénylő ügyek
              Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző

A napirendi pontok megtárgyalása előtt a polgármester köszöntötte Hushegyi Károly urat a 
VIDANET kábelszolgáltató  képviselőjét  és  megkérte,  hogy  a  tájékoztassa  a  lakosságot  a 
VIDANET településen végzett fejlesztési munkáiról és az ezekből fakadó változásokról.

Hushegyi  Károly  VIDANET  képviseletében  köszöntötte  a  megjelent  lakókat,  majd 
elmondta,  megköszöni  a lakók türelmét,  megértését.  A munkáltok  sorám kezeltek  minden 
problémát,  igyekeztek  mindenkit  korrektül  tájékoztatni.  Az  átállás  megtörtént  a  mai  kor 
minden kívánalmának megfelel az elkészült rendszer. Vonatkozik ez a televízióra is, hiszen 
biztosított az analóg, digitális és a HD szolgáltatás is, összesen 120-130 csatorna érhető el. Az 
internetszolgáltatás is jelentős változáson ment keresztül, a korábbi kis sávszélesség helyett 
10-60megás  internetszolgáltatás  érhető  el.  A  telefonszolgáltatás  is  bővült,  jelenleg  4 
telefoncsomagból lehet választani.

Király Péter polgármester  megkérdezte van e és milyen lehetőség az idős embereknek a 
korábbi szociális csomag igénybevételére?

Hushegyi Károly  válaszában elmondta,  hogy a közeljövőben az értékesítők körbejárják a 
települést, ellenőrzik, hogy sikerült e a szolgáltatást mindenhol beállítani. A településen lakik 
Rózsásné Timi,  akihez lehet fordulni  a szerződésekkel  kapcsolatosan,  a 06-20-2222136-os 
telefonszámon, műszaki problémákkal a 1203-as számhoz lehet fordulni.

Elhangzott még kérdésként, mi az árdrágulás oka, valamint, hogy a digitális dobozt valóban a 
Plázában lehet e csak átvenni.

Az  árdrágulás  okában  a  csatornaszolgáltatás  jogának  megemelkedett  díját  jelölte  meg  a 
képviselő,  és  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy a  digitális  dobozt  a  kollégák hozzák ki  és 
szerelik fel.

Ezt követően a  polgármester  megköszönte a tájékoztatást, majd rátért az 1. napirendi pont 
tárgyalására.



     1. napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat 2012. évi helyzetéről, a költségvetés alakulásáról , a 
tervezett  és  megvalósított  beruházásokról,  tájékoztató  a  képviselő-testület 
munkájáról
Előadó: Király Péter polgármester
             

Király  Péter  polgármester  részletesen  ismertette  az  önkormányzat  2012.  évi 
költségvetésének  alakulását,  a  2012.évben megvalósított  felújításokat,  beruházásokat,  és  a 
jövő évre megfogalmazott feladatokat. ( A részletes beszámoló a melléklet részét képezi) 

A  mindenre  kiterjedő  tájékoztató  után  megkérdezte  a  jelenlévőket  van  e  valakinek  az 
elhangzottakhoz kérdése, véleménye.

Mivel kérdés nem hangzott el a képviselő-testület áttért a 2. napirendi pont tárgyalására

2. napirendi pont
Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok járási hivatalokhoz 
kerüléséről                               
Előadó: Németh Dóra jegyző

A jegyző  a  mellékletben  foglaltak  szerint  tájékoztatta  a  lakosságot  a  járásokhoz átkerülő 
feladatokról.               

Mivel  kérdés  sem  a  polgármester  sen  a  jegyző  által  elmondottakhoz  nem  érkezett  a, 
polgármester  megköszönte  az  érdeklődést  és  a  nyilvános  közmeghallgatást  18.20  órakor 
bezárta.

A képviselő-testület ezt köveően nyilvános ülésen folytatta a munkát.

3. napirendi pont
Egyéb döntést igénylő ügyek
Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester elmondta, hogy múlt hét péntekén tartott társulási ülést a Győri 
Többcélú  Kistérségi  Társulás,  ahol  a  poogármesterek  ismerve  a  jövő  évi  tervezett 
költségvetést, úgy döntöttek, hogy 2012. december 31. napjával a gyermekjóléti, családsegítő 
és  családi  napközi  feladatellátást  megszüntetik  a  kistérség  keretein  belül.  Ebből  pedig  az 
következik, hogy a településeknek szabad társulási lehetősége van, ki kivel akar társulni a 
feladatok ellátására úgy, hogy az gazdaságosabb is legyen és a meglévő létszám is átvételre 
kerüljön, hisz akiket nem vesznek át az így létrejövő társulások, őket megillet a felmentés. A 
polgármesterekkel való egyeztetés eredményeként Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér és 
Öttevény  települések  hoznának  létre  egy  társulást  a  gyermekjóléti  feladat  ellátására 
Győrújfalu  központttal,  és  egy  másik  társulást  a  családsegítés  feladatra  Győrzámoly 
központtal.  A  normatívát  november  20.  napján  e  két  település  leigényelte.  Ahhoz,  hogy 
működési engedélyt kapjon mindkét társulás, kell képviselő-testületi határozat a csatlakozási 
szándékról, majd a két központnak a törzskönyvébe szerepeltetni kell a feladatellátást, amit az 
Államkincstár  hagy jóvá,  közben  szakmai  programot  kell  készíteni,  melyet  a  módszertan 
véleményez és el kell készíteni a társulási megállapodásokat is. Ezen feladatokat a jegyzők 
készítik elő. Mivel az idő január 01. napjáig nagyon rövid, nem biztos, hogy lesz működési 



engedély.  Ez  esetben  vállalni  kell,  hogy  a  működési  engedély  megadásáig  a  települések 
lakosságszámarányosan  az  addig  felmerült  elsősorban  bérköltségeket  megelőlegezik. 
Öttevény egyik feladat ellátása tekintetében sem lesz központ, így ez nálunk többletfeladatot 
nem igényel. A jelenlegi családsegítő feladatot ellátó kollégát átveszi a társulás, Lehotczky 
József  családgondozó  pedig  felmondott,  így  helyette  biztosan  más  látja  majd  el  a 
gyermekjóléti feladatot.
Ezek alapján határozatban kell megerősítenünk a csatlakozási szándékot, vállalni kell, hogy a 
normatívával  nem  fedezett  költségekhez  a  képviselő-testület  lakosságszám  arányosan 
hozzájárul,  továbbá vállalni  kell,  hogy a jogerős működési  engedély kiadásáig a  személyi 
juttatásokat lakosságszám-arányosan vállalja a település.

A  képviselő-testület  a  polgármester  által  elmondottakkal  egyetértett  és  7  igen  egyhangú 
szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
75/2012.(XI.22.) számú Határozata

a gyermekjóléti és családsegítő feladat 2013. január 01. napjától társulási formában 
történő ellátásáról Győrladamér, Győrújfalu, Győrzámoly településekkel közösen

                           Öttevény község önkormányzati képviselő-testülete a gyermekjóléti,
                           Valamint a családsegítés feladatot 2013. január 01. napjától társulási
                           Formában kívánja ellátni Győrújfalu, Győrladamér és Győrzámoly
                           Községekkel közösen. Hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekjóléti fela-
                           datellátás központja Győrújfalu, míg a családsegítés feladatellátás
                           Központja Győrzámoly település legyen.
                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a későbbiekben 
                           Elkészített társulási megállapodás aláírására előzetes szándékát fejezi ki.
                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete vállalja, hogy:

- a  normatív  állami  támogatáson  felüli  költségeket 
lakosságszámarányosan  megfizeti  a  megállapodásban  később 
részletezettek szerint

- a  jogerős  működési  engedély  kiadásáig  a  személyi  juttatásokat  és 
vonzatait lakosságarányosan vállalja.

                             A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a határozatban
                             Foglaltak megküldéséről, valamint, hogy készítsen mindkét feladatra 
                             Vonatkozóan megállapodás-tervezetet.

                              Felelős: Németh Dóra jegyző
                              Határidő: 2012. november 29., illetve 2012. december 05.

A határozathozatalt  követően a  jegyző  elmondta,  2013. január  01.  napjától  megszűnnek a 
kistérségek, de nem autómatikusan, hanem 6 hónap felülvizsgálati lehetőséget ad a jogszabály 
a  meglévő  társulások  felülvizsgálatára.  Ugyanakkor  társulási  normatíva  a  2013.  évi 
költségvetésben csak június 30. napjáig van, kérdés, ki miből fogja fizetni a munkaszervezetet 
ezt  követően.  A  hatályos  jogszabályok  és  a  társulási  megállapodás  alapján  a  társulásból 
kilépni  csak  január  01-el  lehet,  de  a  döntést  a  kiválásról  6  hónappal  korábban minősített  
többségű döntéssel meg kell hozni. A kistérség által ellátandó feladatok közül a gyermekjólét 
és a családsegítés megoldott lesz, belső ellenőrt magunk vagy társulásban is tudunk fizetni, a 
mozgókönyvtári  feladat  átkerül  a  megyei  könyvtárhoz,  a  logopédia  pedig  az  állami 



intézményfenntartó  központ  feladata  lesz,  így  a  kistérségnek  nem lesznek  feladatai.  Igaz 
elmondta a munkaszervezet vezetője, hogy a pályázatok miatt nem lehet a kistérséget teljesen 
megszüntetni. Javasolta, hogy a település hozzon döntést a kiválásról, még ha ez majd csak 
2014. január 01-re vonatkozik is.

A képviselő-testület a jegyző által elmondottakkal egyetértett és 7 igen egyhangú szavazattal 
meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
76/2012.(XI.22.) számú Határozata

a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból való kilépési szándékról

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a Győri Többcélú
                           Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 3.3.1 pontja alapján 
                           2013. december 31. napjával kilép a Győri Többcélú Kistérségi Társulásból.

                            A képviselő-testület nehezményezi, hogy a társulás jövőjéről a vonatkozó
                            jogszabályok ismeretében nem készült még a 2012. I. félévben előter-
                            jesztés, így 2012. december 31. napjával nem kerülhetett sor a kilépésre.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról
                           A társulás tagjait és a munkaszervezetet értesítse.

                            Határidő: 2012. december 10.
                            Felelős: Király Péter polgármester
                            

   

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

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


	Egyéb döntést igénylő ügyek
	        Király Péter                                                                   Németh Dóra

