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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  december  19. 
napján 16 órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatalban  megtartott  nyilvános  képviselő-
testületi üléséről.

Jelen vannak: Király Péter polgármester
                                    Sik Gyula képviselő
                                    Fehérvári Károly képviselő
                                    Tuba Kálmán képviselő
                                    ifj. Börzsei László képviselő
                                    ifj. Raczenböck Kálmán képviselő
                                    Kövecses Timea alpolgármester

Igazoltan távol:         Rácz József képviselő
                                   

Állandó tanácskozási joggal meghívott:  Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület tagjait és megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 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 képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Király Péter polgármester

2. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
      Előadó: Király Péter polgármester
3. Kilépés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett belső ellenőrzési  
    feladat ellátásból                       
    Előadó: Király Péter polgármester
4. Az öttevényi Kábel TV üzemeltetésének tárgyalása

Előadó: Király Péter polgármester
              



A  képviselő-testület  6  igen  egyhangú  szavazattal  az  alábbi  napirendi  pontok  tárgyalását 
fogadta el:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
92/2012.(XII.19.) számú Határozata

a 2012.12.19-i képviselő-testületi ülés napirendi pontjainak elfogadásáról

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

1. A képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Király Péter polgármester

2. Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
      Előadó: Király Péter polgármester
3. Kilépés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett belső ellenőrzési feladat  
    ellátásból                       
      Előadó: Király Péter polgármester
4. Az öttevényi Kábel TV üzemeltetésének tárgyalása

Előadó: Király Péter polgármester

    1.   napirendi pont  
      A képviselő-testület 2013. évi munkatervének 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 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
93/2012. (XII.19.) számú Határozata

     a képviselő-testület 2013. évi munkatervének elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja a képviselő-testület 2013. évi munkatervéről szóló 
                           beszámolót.
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.

2. napirendi pont
 Javaslat a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról
 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 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
94/2012. (XII.19.) számú Határozata

     a Közbeszerzési Szabályzat elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint
                           elfogadja Öttevény Község Közbeszerzési Szabályzatát.
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
                           

3. napirendi pont
   Kilépés a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által szervezett belső ellenőrzési feladat  
   ellátásból                           
  Előadó: Király Péter polgármester

Németh Dóra jegyző ismertette, hogy a testület a korábbi ülésén úgy foglalt állást, hogy a 
Győri  Többcélú  Kistérségi  Társulás  belső  ellenőrzési  feladatainak  ellátását  azt  követően 
állapítja meg, hogy a kistérségi előterjesztést megismerték a polgármesterek a közös ellátás 
tekintetében.  Király Péter polgármester  a tanácsülésen úgy nyilatkozott  és szavazott,  hogy 
Öttevény  település  önállóan  kívánja  ellátni  ezt  a  feladatot,  2013.  január  01-től.  Erre 
vonatkozóan nincs 6 hónap kitétel a társulási megállapodásban, így a javaslat az, hogy 2012. 
december  31.  napjával  Öttevény település  kilép  a  belső  ellenőrzési  feladat  tekintetében  a 
Győri Többcélú Kistérségi Társulásból és önállóan látja azt el 2013. január 01. napjától.

Király  Péter  polgármester megkérdezte  van  e  az  elhangzott  napirendi  ponthoz  kérdés, 
észrevétel.

Mivel kérdés, észrevétel 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
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a Győri Többcélú Kistérségi Társulás által ellátott belső ellenőrzési feladatokból való 
kilépésről                                                                                     

                  Öttevény község önkormányzat képviselő-testülete úgy határoz, hogy
                      2012. december 31. napjával Öttevény település kilép a Győri Többcélú

                           Kistérségi Társulásból és önállóan látja el 2013. január 01. napjától a belső 
                             ellenőrzési feladatokat.

                       



4. napirendi pont
  A Kábel TV üzemeltetése

        Előadó: Király Péter polgármester

Király  Péter  polgármester  elmondta,  hogy  Kovács  Gyula  2012.  december  1.  napjától 
felmondta  az  öttevényi  Kábel  TV  és  a  képújság  üzemeltetését,  a  hangosítási  feladatok 
ellátását valamint a videó felvételek készítését. 
Sik Gyula képviselő javaslata, hogy az állás betöltésére pályázatot kell kiírni.  Hozzátette, 
hogy  az  állást  ki  kellene  bővíteni  a  honlap  szerkesztés,  az  ünnepségek/rendezvények 
megszervezése és az öttevényi  újság szerkesztésének ellátására is,  melyről  már régóta szó 
van.  A másik  lehetőség,  hogy csak  a  felszabadult  álláshelyre,  alkalmankénti  számlázással 
bízzanak meg valakit.
Ifj. Börzsei László képviselő is osztja képviselőtársa véleményét és elmondja, hogy erre a 
munkára szerinte is alkalmazni kell 8 órában egy embert.
Király  Péter  polgármester elmondta,  hogy  pontosan  körül  kell  írni,  mit  várnak  el  a 
jelentkezőktől és ahhoz milyen végzettség kell, hiszen az említett feladatokon túl érteni kell a 
stúdiótechnikához,  a  kamerakezeléshez  és  a  számítógéphez  legalább  közép  szinten.  Az 
igényes munkához minden adott a Faluházban berendezett stúdióban, ahol van internet elérés 
és telefonkapcsolat is.
Németh  Dóra  jegyző tájékoztatta   képviselőket,  hogy  el  kell  dönteni  mi  szerepeljen  a 
pályázati  kiírásban.  Elsősorban  milyen  végzettség,  milyen  előnyös  tényezők  és  mennyi 
összeg. Arról, hogy közalkalmazottként vagy a Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozóként 
alkalmazzák, még a későbbiekben tájékoztatni fogja a képviselőket.
Azonban  szerinte,  kulturális  élet  megszervezéséhez  -  mivel  ez  egy  sokrétű  feladat,  ami 
kiterjedt rálátást igényel a feladatellátáshoz - valószínű közalkalmazottként kell alkalmazni.

Abban egyet értett mindenki, hogy ha közművelődési és kulturális feladatokat is el kell látni, 
minimum a középfokú végzettség.
A  bért  a  jelenlegi  falugondnokokkal  egyenlő  mértékű,  bruttó  160.000,-Ft-os  összegben 
állapították meg, az állás betöltését 2013. február 1. napjától határozták.

Mivel  kérdés  és  egyéb  javaslat  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
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az öttevényi Kábel TV üzemeltetéséről

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy írja ki a pályázatot
                           az öttevényi Kábel TV üzemeltetésére, az öttevényi újság szerkesztésére, a 
                           honlap karbantartására, valamint az ünnepségek és rendezvények 
                           megszervezésére.
                           A munkakörbe a fenti feladatok tartoznak. A munkakör betöltésének
                           kezdő időpontja: 2013. február 01. Pályázni 2013. január 18. napjáig 
                           lehet. A minimum elvárt végzettség: középfokú és középszintű   
                           számítástechnikai ismeret. 



                           Előnyt jelent:
                           felsőfokú végzettség (szakirányú), helyben lakás, szakmai tapasztalat
                           a feladatok tekintetében.

                           A konkrét pályázati feltétel meghatározása a polgármester feladata.

                           A beérkezett pályázatokról a képviselő-testület dönt.
                                   
                            Felelős: Király Péter polgármester
                            Határidő:  2013.01.04.a pályázat kiírása tekintetében            

 

Mivel egyéb kérdés, észrevétel nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 16 óra 30 
perckor bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Fehérvári Károly                                                               Tuba Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


	  Előadó: Király Péter polgármester
	        Király Péter                                                                   Németh Dóra

