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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  november  30. 
napján 17 órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatalban  megtartott  nyilvános  képviselő-
testületi üléséről.

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Rácz József képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    ifj. Börzsei László képviselő

Igazoltan távol:         ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
                                   Sik Gyula képviselő
                                   Kövecses Timea alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott:  Németh Dóra jegyző

A képviselő-testületi ülést az öttevényi Kábel-tv rögzítette.

Király Péter polgármester köszöntötte a megjelent öttevényi lakókat.  Megállapította, hogy 
a képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 5 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte Fehérvári Károly és Tuba 
Kálmán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő:  

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

2. Előterjesztés Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) 
      Önkormányzati  rendelete  az  Egyes  önkormányzati  rendeletek  módosításáról,  a 
kirívóan 
      Közösség ellenes magatartás egyes önkormányzati rendeletekben történő 
      meghatározásáról, valamint ezek eljárási rendjéről hatályon kívül helyezéséről
      Előadó: Németh Dóra jegyző
3. Előterjesztés  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  15/2008.  (XII.15.)  számú  rendelet 

módosításáról                         
      Előadó: Németh Dóra jegyző 
4. Beszámoló  az  Önkormányzat  és  szervei  2012.  évi  költségvetésének  ¾-ed  évi 

helyzetéről
Előadó: Rácz József PB elnök
              Király Péter polgármester



              Németh Dóra jegyző
      5.   Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi koncepciójáról

Előadó: Rácz József PB elnök
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

6. Előterjesztés az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző

7. Előterjesztés a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratá-
nak módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző

      8.   Egyebek
            Előadó: Király Péter polgármester

              Németh Dóra jegyző
       9.  Egyedi ügyek (zárt ülés)
            Előadó: Németh Dóra jegyző

A  képviselő-testület  5  igen  egyhangú  szavazattal  az  alábbi  napirendi  pontok  tárgyalását 
fogadta el:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
77/2012.(XI.30.) számú Határozata

a 2012. 11.30-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

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

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

2. Előterjesztés Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) 
      önkormányzati rendelete az Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, a kirívóan 
      közösség ellenes magatartás egyes önkormányzati rendeletekben történő 
      meghatározásáról, valamint ezek eljárási rendjéről hatályon kívül helyezéséről
      Előadó: Németh Dóra jegyző
3. Előterjesztés  a  helyi  iparűzési  adóról  szóló  15/2008.  (XII.15.)  számú  rendelet 

módosításáról                         
      Előadó: Németh Dóra jegyző 
4. Beszámoló  az  Önkormányzat  és  szervei  2012.  évi  költségvetésének  ¾-ed  évi 

helyzetéről
Előadó: Rácz József PB elnök
              Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

      5.   Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi koncepciójáról
Előadó: Rácz József PB elnök
             Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

5. Előterjesztés az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző

6. Előterjesztés a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratá-
nak módosításáról
Előadó: Németh Dóra jegyző

      8.   Egyebek



            Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

       9.  Egyedi ügyek (zárt ülés)
            Előadó: Németh Dóra jegyző

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

Király Péter polgármester megkérdezte van e az írásos előterjesztéshez kérdés, észrevétel.

Mivel kérdés, észrevétel 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
78/2012. (XI.30.) 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 Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2012. (V.31.) 
önkormányzati rendelete az Egyes önkormányzati rendeletek módosításáról, a kirívóan 
közösség  ellenes  magatartás  egyes  önkormányzati  rendeletekben  történő 
meghatározásáról, valamint ezek eljárási rendjéről hatályon kívül helyezéséről
Előadó: Németh Dóra jegyző

Németh Dóra jegyző  részletesen  ismertette  az  írásban megküldött  előterjesztést,  melyből 
kiemelte,  hogy az önkormányzati  rendelet  szankció nélkül maradásának lesznek társadalmi 
hatásai, amit előre nem is lehet meghatározni és így kétséges az önkormányzati rendeletek 
betartatása. 

Király Péter polgármester szintén aggályosnak találta az Alkotmánybíróság határozatát.

A képviselő-testület valamennyi tagja érthetetlennek tartotta az Alkotmánybíróság döntését, 
és azt javasolták ne helyezze hatályon kívül a képviselő-testület a rendeletet. Megkérdezték a 
jegyzőt, mi ennek a következménye, van e rá lehetőség.

A jegyző  elmondta, eljárást lefolytatni 2012. november 15. után keletkezett ügyekben nem 
lehet.  A Kormányhivatal  adott  ki  hivatalos utasítást  a rendelet  hatályon kívül helyezésére. 
Amennyiben  ez  nem  történik  meg,  fogunk  törvényességi  felhívást  kapni  a 
Kormánymegbízottól a rendelt hatályon kívül helyezésére.



A képviselő-testület a jegyző tájékoztatójának megértése mellet, 5 igen egyhangú szavazattal 
elutasította a rendelet hatályon kívül helyezését. 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
79/2012. (XI.30.) számú Határozata

     a 9/2012. (V.31.) számú rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló előterjesztés 
elutasításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltaktól eltérően 
                           Úgy határozott, nem helyezi hatályon kívül a tárgyban korábban
                           Megalkotott rendeletét.

                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

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

Király  Péter  polgármester  elmondta,  hogy  korábbi  testületi  ülésen  már  hatályon  kívül 
helyzete a testület a munkahelyteremtő beruházásokat támogató pontjait a rendeletnek, majd 
megkérte a jegyzőt, a mostani módosítást indokolja meg.

Németh  Dóra  jegyző  elmondta,  technikai  jellegű  a  módosítás,  mert  még  márciusban 
jogszabályváltozás  miatt  kikerült  a  rendeltből  az  ideiglenes  jelleggel  végzett  tevékenység, 
viszont bennmaradt ennek a mértéke, ezért kell most módosítani.

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
17/2012. (XII.01.) önkormányzati rendelete

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

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint módosítja 
                           Rendeletét.
                           A rendelet-tervezet és a rendelet a melléklet részét képezi.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a rendelet     
                           Kihirdetéséről.                                                       
                             
                            Felelős: Németh Dóra jegyző
                            Határidő: 2012. december 07.             

4. napirendi pont  
Beszámoló  az  Önkormányzat  és  szervei  2012.  évi  költségvetésének  ¾fed  évi 
helyzetéről

      Előadó: Rácz József PB elnök



       Király Péter polgármester
                    Németh Dóra jegyző

A  polgármester  elmondta,  hogy  a  pénzügyi  bizottság  megtárgyalta  az  előterjesztést  és 
megkérte a PB elnökét, mondja el bizottság véleményét.

Rácz  József  PB  elnök  elmondta,  a  bizottság  részletesen  megtárgyalta  az  előterjesztést, 
melyből látszik, hogy a bevételek majd 80 %-on teljesültek, a kiadások pedig 69%-on, így 
pozitív a mérleg. A kérdésekre az ülésen választ kapott a bizottság, a jegyző elmondta, hogy a 
kintlévőségek csökkentek a szeptember 30-hoz képest,  a polgármester pedig tájékoztatta  a 
bizottságot az adóbevételek 2012. november 17-i állásáról. Az idegenforgalmi adó befizetése 
1000 eltöltött vendégéjszakát jelent a községben, melynek nagy része a kastélytól származik. 
Az előterjesztést a bizottság változatlan tartalommal elfogadásra javasolja.        

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
80/2012.(XI.30.) számú Határozata

az önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetésének ¾-ed évi helyzetéről szóló 
beszámoló elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el 
                           A költségvetés ¾-ed évi helyzetéről szóló beszámolót.           

5. napirendi pont
Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi koncepciójáról
Előadó: Rácz József PB elnök

 Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző   

Király  Péter  polgármester  a  koncepció  készítése  kapcsán  elmondta,  vannak  még  olyan 
számok,  amiket  csak megtippelni  lehetett,  közutak,  köztemetők fenntartása  például.  Sok a 
kérdés még az iskola átadása kapcsán, amire december 4-én már kaphatunk választ, de hogy 
mi lesz a közüzemi számlákkal,  azokat ki  olvassa majd le és mikor  lesznek átíratva,  nem 
tudni. Kérdés a Sportcsarnok jövője is. Az adóságba nem kerülő önkormányzatok számára 
most  úgy látszik  adva lesz lehetőség  önrész nélkül  pályázaton történő indulásról,  melyről 
majd később részletesen beszélne.

Rácz József  PB elnök  az előre kimutatott  bevételi  számokból  azt látja, hogy a 2013. kb. 
olyan év lehet, mint az idei, vagy kicsit kevesebből kell gazdálkodni. Jövőre az iskola nem 
szerepel bevételi  és kiadási oldalon sem, arra nem kell tervezni.  Ha ez a számítás kerül a 
költségvetésbe elfogadásra lesz lehetőség jövőre is fejlesztésre.

A pénzügyi bizottság elnöke, a polgármester és a többi képviselő is méltánytalannak tartja az 
adósságátvállalást,  hisz  úgy  érzik,  azon  önkormányzatok  vannak  büntetve,  akik  addig 
nyújtózkodtak, ameddig a takarójuk ér, és így próbáltak fejleszteni. Úgy érzik, bocsánatot kell 
kérniük a lakosságtól, hogy nem vettek fel hiteleket különféle beruházásokhoz.



Németh Dóra jegyző  az  előterjesztésből  kiemelte,  hogy teljesen  átalakul  a  finanszírozás, 
megszűnik a 90 millió Ft-ot kitevő SZJA bevétel, valamint a befizetett gépjárműadó 60 %-a 
az államot fogja illetni.  Más lesz az óvoda finanszírozása,  amiben érthetetlen miért csak a 
pedagógusok béréhez nyújt fedezetet az állam, hisz a dadáknak is kötelezően ott kell lenniük a 
munkában,  csoportonként egynek.  A bölcsőde finanszírozási  módja és összege változatlan 
marad. 2013-tól belép egy új normatíva, amit a hivatal működésére ad az állam, ez viszont 
felhasználási kötöttségű lesz.
Elmondta még, hogy a képviselő-testület 2013-tól nem emeli a helyi adókat.

Király  Péter  polgármester  pedig  a  fejlesztési  elképzeléseket  körvonalazta,  a  két  már 
benyújtott pályázatot, egyik a Jókai úti játszótér megvalósítása, a másik pedig a Mária szobor 
felújítása  és  parkoló  kiépítése.  Jövő  évi  feladat  az  orvosi  rendelő  teljes  vizesblokkjának 
felújítása,  tervben  van  a  gyalogátkelőhely  kiépítése  az  Óvoda  előtt  és  a  térfigyelő 
kamerarendszer önerős kiépítése. Persze ezek tervek, a két pályázat indult el, januárban látni 
fogjuk, ténylegesen mit tudunk megvalósítani.

A képviselők a koncepciót jónak találták és 5 igen egyhangú szavazattal meghozták alábbi 
határozatukat:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
81/2012.(XI.30.) számú Határozata

az önkormányzat 2013. évi koncepciójának elfogadásáról                                                  

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el 
                           A 2013. évi koncepciót, az abban foglalt fejlesztési célokkal, melyek:

 a két már beadott LEADER pályázat, egyik a közalapítvány, másik az 
önkormányzat nevében, mely utóbbi ÁFA tartalmát kell megfizetni

 az orvosi rendelő teljes vizesblokkjának felújítása
 önerős térfigyelő kamera-rendszer kiépítése
 gyalogátkelőhely megvalósítása az Óvoda előtt
 József A., Arany J, valamint Dózsa u. elmaradt részeinek felújítása

                          A képviselő-testület felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 2013.
                          Évi költségvetési rendelet-tervezet készítésénél ezen célokat vegyék 
                          Figyelembe.

                          Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
                          Határidő: 2013. január 31.

6.-7. napirendi pontok
Az Általános  Iskola  és  a  Mackó-Kuckó Napköziotthonos  Óvoda és  Bölcsőde Alapító 
Okiratainak módosítása
Előadó: Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester indokolatlannak tartotta, hogy az iskola Alapító Okiratát miért is 
kell módosítani, hisz egy hónap múlva állami kézbe kerül, megkérte a jegyzőt ismertesse a 
módosítás indokát.



Németh Dóra jegyző elmondta, jogszabályi felhatalmazás alapján szeptember 01-et követő 4 
hónapon belül kell felülvizsgálni a közoktatási intézmények Alapító Okiratait, a megváltozott 
köznevelési  és  még  hatályban  lévő  közoktatási  törvény  egyes  rendelkezései  szerint.  Az 
Iskolánál a kötelező testnevelés első, ötödik osztályban, a pályázatok felsorolása, plusz egy 
szakfeladat felvétele, és az önálló bankszámlaszám miatt kell módosítani, míg az Óvodánál az 
önálló bankszámla és plusz egy szakfeladat felvétele miatt kell módosítani.

Mivel  kérdés  nem  hangzott  el  a  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  napirendi  pontok 
tárgyaiban.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
82/2012.(XI.30.) számú Határozata

az Általános Iskola Alapító Okiratának módosításáról    

                           A képviselő-testület az Általános Iskola alapító okiratát az alábbiak
                           szerint módosítja:                                                   

1. Általános Iskola Alapító Okiratának 13. pontja az alábbi bekezdéssel egészül ki:
- testnevelés  oktatás  emelt  óraszámban,  felmenő  rendszerben elő  és  ötödik osztályban 

kerül bevezetésre 2012. szeptember 01. napjától
2.  Az  Alapító  Okirat  13.  pontjában  meghatározott  alkalmazott  szakfeladatok  az  alábbi 
szakfeladattal egészül ki:
856020-Pedagógiai szakmai szolgáltatások
3.  Az Alapító  Okirat  az  alábbi  14.  ponttal  egészül  ki,  továbbá  a  jelenlegi  pontok eggyel 
magasabb számot kapnak:
 Pályázati referencia miatt 2012 évi pályázatok :
- TÁMOP-3.1.4  Kompetencia  alapú  oktatás,  egyenlő  hozzáférés  innovatív 
intézményekben.

TÁMOP -3.1.4-08/2-2009-0227 „Dolgozzunk együtt az öttevényi gyerekek 
tudásáért”.

- TÁMOP-3.1.7. Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és 
felkészítése

TÁMOP-3.1.7-11/2-20-0351  „Példaértékű  oktatásért  az  Öttevény-i 
Iskolában”.

4. Az Alapító okirat az alábbi 18. ponttal egészül ki:
Az intézmény vállalkozási tevékenységet nem végez.
5. Az alapító okirat 19. pontja az alábbi mondattal egészül ki: Az Intézmény önálló 
bankszámlával  rendelkezik,  az  OTP  Nyugat-dunántúli  Régió  Győr,  bankszámla 
szám: 11737007-16711132.

A  módosítással  együtt  a  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  gondoskodjon  az 
Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és a törzskönyvi nyilvántartáson 
való átvezettetéséről.

Az egységes szerkezetű okirat a melléklet részét képezi.

Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2012. december 07.



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
83/2012.(XI.30.) számú Határozata

a Mackó-Kuckó Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde        
Alapító Okiratának módosításáról    

                           A képviselő-testület az Óvoda és Bölcsőde alapító okiratát az alábbiak
                           szerint módosítja:                                                   

A felülvizsgálat során az Alapító Okiratot az alábbiak szerint javasoljuk módosítani:

1. A  Mackó-Kuckó  Napköziotthonos  Óvoda  és  Bölcsőde  Alapító  Okiratának  13. 
pontjában meghatározott alkalmazott szakfeladatok az alábbi szakfeladattal egészül ki:

- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 682002-1

        2. Az alapító okirat 18. pontja az alábbi mondattal egészül ki: Az Intézmény önálló 
bankszámlával  rendelkezik,  az  OTP  Nyugat-dunántúli  Régió  Győr,  bankszámla  szám: 
11737007-16711149

A  módosítással  együtt  a  képviselő-testület  felkéri  a  jegyzőt,  gondoskodjon  az 
Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalásáról és a törzskönyvi nyilvántartáson 
való átvezettetéséről.

Az egységes szerkezetű okirat a melléklet részét képezi.

Felelős: Németh Dóra jegyző
Határidő: 2012. december 07.

8. napirendi pont
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

Király  Péter  polgármester  az  alábbiakban  tájékoztatta  a  testületet  az  előző  ülés  óta 
történtekről, illetve a döntést igénylő feladatokról.

1. Beadtuk pályázatainkat  a  Pannonkincse Leader  Egyesülethez  Önkormányzatunk 
nevében  az  emlékpark  parkolójára  illetve  a  Szűz  Mária  szobor  felújítására.  A 
másik pályázatot az Öttevény Községért Közalapítvány nevében készítettük el a 
Jókai utca játszótér fejlesztésére

2. Pályázatot  szeretnénk  beadni  a  KEOP  4.10.0  számon  Napelemes  rendszer 
telepítésére  az  Önkormányzat  udvarára.  Erről  kellene  határozatot  hozni.  A 
képviselő-testület  valamennyi  tagja  támogatta  a  pályázatot,  és  5  igen egyhangú 
szavazattal meghozta alábbi határozatát:
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pályázat benyújtásáról                                         
                           
                           Öttevény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete elhatározta,
                           hogy támogatási igényt nyújt be a 1331/2012. (IX. 7.) Kormány 
                            határozat alapján kiírásra kerülő Megújuló energia alapú hő-
                           és villamosenergia-termelés vissza nem térítendő formában
                           történő támogatása (KEOP 4.10.0) tárgyú pályázati felhívásra.
                           A beruházás keretén belül létrehoz egy legfeljebb 50 kWh 
                           teljesítményű napelemes erőművet legfeljebb 50 millió Ft 
                           összköltségű projekt keretében, melynek 85 %-a támogatásból,
                           15 %-a önerőből kerül finanszírozásra.

                           A Képviselő-testület vállalja, hogy sikeres pályázat esetén a szükséges 
                           önerő egy részét a Belügyminisztérium önerő alapjából a másik részt
                            a fejlesztési céltartalék terhére biztosítja.
                           A Képviselő-testület megbízza a Solar Solution Management Kft–t, 
                           hogy a  pályázati felhívásnak megfelelő dokumentációt
                          (különösen a szükséges terveket, auditokat, előzetes közbeszerzési
                           eljárás lefolytatását) készítse el, továbbá nyertes pályázat esetén
                           a projektet bonyolítsa le, a támogatás lehívásához szükséges elszámolásokat 
                           végezze el.
                           Nyertes pályázat és pályázatban való elszámolhatóság esetén fenti feladatok 
                           elvégzéséért a Solar Solution Management Kft. részére fizetendő megbízási 
                          díj a pályázatból elszámolható összegig, azaz a projekt 6 %-áig  terjedhet.
                           A Képviselő-testület kinyilvánítja, hogy sikertelen pályázat,
                           illetve amennyiben fenti megbízási díj pályázatban nem elszámolható 
                           költségnek minősül a Solar Solution Management Kft-t fenti feladatok  
                           ellátásáért díjazás nem illeti meg. 
                           A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázat benyújtásával 
                           kapcsolatos előkészítő intézkedéseket tegye meg, majd a pályázat 
                           benyújtását megelőzően részletes tájékoztatást adjon.

                           Határidő: pályázati kiírást követő testületi ülés
                           Felelős: Király Péter polgármester

3. Idősek karácsonyi  csomagja.  Egy képviselő  javasolta  az  utalványt,  a  többiek  a 
szokásos  csomagot,  így  a  70  éven  felüliek  az  idén  is  csomagot  kapnak  az 
önkormányzattól karácsonyra.

4. Jókai utca vége útalap készítése holnap kezdődik, amit már évek óta terveztünk, 
így tél beálltával talán megoldódik a gond.

5. Tornacsarnokban elkészült a szauna, mindenkit szeretettel várnak 



Németh Dóra jegyző elmondta, PANNON-VÍZ Zrt. közgyűlésén hangzott el: 2013. január 
01. napjától a belterületi közművagyon visszakerül az önkormányzat tulajdonába és az 
önkormányzat könyveiben kell szerepeltetni. A vagyon pontos nevesítése 2012. március 31. 
napjáig fog megtörténni, a Pannonvíznek 2012. december 31-ig kell teljes vagyonértékelést 
készíteni. A pannon-víz eddig bérleti szerződés formájában működött, most az új jogszabály 
alapján a vagyonkezelési forma lesz. A vagyon ugyan az önkormányzat könyveiben lesz, de a 
pannonvíz e szerződésben úgy viselkedik, mintha ő lenne a tulajdonos. Ahhoz, hogy ez 
létrejöjjön, kell előzetes egyetértési nyilatkozat az önkormányzat részéről külön a 
szennyvízre, külön az ivóvízre+kell testületi határozat+ a vagyonkezelési üzemeltetési 
szerződésről. A vízdíj megállapításról: nem az önkormányzat hatásköre, nem emelkedik 2013. 
január 01-től, legkorábban 2014. január 01-től. A vezetékadót a pannonvíz fizeti, 400 millió 
Ft,+energiahivatalnak a szolgáltatás nyújtásáért jövőre közel 100 millió Ft.
A képviselő-testület tagjai között a hallottak kapcsán vita alakult ki, hogy is lesz a vagyon 
működtetve, és ki is fizeti meg a vezetékadót.  A képviselő-testület  csak úgy fogadja el az 
egyetértési  nyilatkozatot  és  a  vagyonkezelési-üzemeltetési  szerződést,  amennyiben  abban 
konkrétan szerepel, hogy a PANNON-VÍZ ZRt. fizeti meg a közműadót.

Ezzel a feltétellel a képviselő-testület 4 igen 1nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:
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a PANNON-VÍZ Zrt 2013. évi működésével kapcsolatban

                           A képviselő-testület a PANNON-VÍZ Zrt-vel mint vízi közmű szolgáltatóval
                           az „Előzetes Egyetértési nyilatkozatokat”, valamint a „Közszolgáltatási
                           és vagyonkezelési-üzemeltetési szerződést” az előterjesztés szerinti 
                           tartalommal fogadja el egy feltétellel:

                   - a szerződésben a PANNON-VÍZ Zrt .-nek egyértelműen vállalnia kell
                           2013. január 01. napjától a közműadót ő fizeti, ez irányú kötelezettsége
                          Öttevény község Önkormányzatának nincs.

                          A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a nyilatkozat és a 
                          szerződés megkötésére.

                           Felelős: Király Péter
                           Határidő: 2012.12.31.

A  határozathozatalt  követően  a  jegyző  tájékoztatta  a  testületet,  hogy  a  Győrzámoly, 
Győrújfalu,  Győrladamér  és  Öttevény  települések  által  2013.  január  01.  napjával 
létrehozandó  gyermekjóléti  családsegítő  feladat  társulási  megállapodása  elkészült. 
Ismertette annak lényegi pontjait, a költségekhez való hozzájárulás módját, illetve, hogy 
mely települések lesznek a gesztorok. Majd elmondta, ezekről is kell határozatot hozni, 
így a polgármester szavazást rendelt el a tárgyban.

A képviselő-testület 5-5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait:
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a gyermekjóléti feladat közös ellátására készített megállapodás elfogadásáról

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a gyermekjóléti
                           feladat közös ellátásáról készült társulási megállapodást megismerte és
                           az abban foglaltakat elfogadja.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a határozatban foglaltakról 
                           értesítse a társulás tagjait, illetve felhatalmazza a polgármestert 
                           a megállapodás s aláírására.

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő: 2012. december 07. illetve 2012. december 28.
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családsegítés feladat közös ellátására készített megállapodás elfogadásáról

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a családsegítés
                           feladat közös ellátásáról készült társulási megállapodást megismerte és
                           az abban foglaltakat elfogadja.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, a határozatban foglaltakról 
                           értesítse a társulás tagjait, illetve felhatalmazza a polgármestert 
                           a megállapodás s aláírására.

                           Felelősök: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester
                           Határidő: 2012. december 07. illetve 2012. december 28.

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 18 óra 05 
perckor bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta munkáját.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Fehérvári Károly                                                               Tuba Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
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