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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. június 29. napján 
1600 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Sik Gyula képviselő 
                                    Brányi Albertné képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Dömötör Ernő képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Kövecses Timea képviselő 
                                    Szücs Károly képviselő 
 
Igazoltan távol:           Fehérvári Károly képviselő           
                            
Előre nem jelentette be távolmaradását: Nagy Tivadar képviselő 
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait és a 
meghívott vendéget.  Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 
tagú képviselő-testület 8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Brányi Albertné és 
Sik Gyuka  képviselőket kérte fel. 
 
A polgármester az alábbi napirendi pontokra tett javaslatot, melyet a testület egyhangúan 
elfogadott: 
 

1. A Szigetköz Quelle Kft. kérelmének módosítása ( telekvásárlás) 
Előadó:Király Péter polgármester 

2. Faluház tetőcseréjének további kérdései 
Előadó: Király Péter polgármester 

3. A belvízelvezetés problémáira megoldáskerésés ( Jókai u, József A. , Akác u. ) 
Előadó: Király Péter polgármester  

4. Egyebek  
      Előadó: Király Péter polgármester 
      Németh Dóra jegyző 
5. Egyedi ügyek ( zárt ülés) 

            Előadó: Németh Dóra jegyző 
         
1. napirendi pont 
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A Szigetköz Quelle Kft. kérelmének módosítása ( telekvásárlás) 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester elmondta, hogy 2009 szeptember 23-i ülésén döntött a testület 
a 013/22 6000 m2 terület eladásáról , 700 Ft/m2 áron, melyet aakor soknak talált a vevő és 
nem élt vele. Ez a mai kérelme szerint elfogadható ár és  kibővülne a 0130/23 és a 0130/24 
területekkel összesen 8966 m2 melyért összesen fenti áron számítva 6.276.200 Ft kérnénk. 
A belterületbe vonást és művelődési ágból való kivonást a Szigetköz Quelle Kft. vállalja. 
Elmondta még, hogy az összeget reálisnak tartja, majd kérte a képviselőket mondják el 
véleményüket. 
   
 
Raczenböck Kálmán képviselő azt kérdezte, tudunk e valami biztosítékot kapni arra 
vonatkozóan, hogy a beruházás valóban megvalósul e, tudunk e az adás-vételi szerződésben 
olyan kikötést tenni, aminek nem teljesítése esetén kedvező áron vehetjük vissza a területet. 
 
Király Péter polgármester szerint mi veszteni nem fogunk, de tehetünk kitételt. Sajnos a 
vállalkozás a lehető legrosszabb időszakban indult, a vízminősítés megtörtént , a tervek 
elkészültek, a banki szerződéseknél tart jelenleg. 
 
A képviselő-testület jelenlévő tagjai valamennyien úgy foglaltak állást, hogy elviekben 
támogatják az adás-vételt, de feltételt szabnak a szerződéshez, hiszen a beruházó több telket 
is kapott kedvezményesen, több időpontot is megjelölt a beruházás befejezésére, de még el 
sem kezdődött az. 
Végül abban állapodtak meg, hogy úgy támogatják az adás-vételt, hogya szerződés 
aláírásától számított 1 éven belül jogerős építési engedélynek kell a Szigetköz Quelle Kft.-
nek rendelkeznie, ellenkező esetben az ár 50 %-áért a területeket az önkormányzat 
visszavásárolja úgy is, ha közben  a belterületbe vonás megtörtént. 
 
Mivel több kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont 
tárgyában a fenti feltételek mellett. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
56/2010. (VI.29) számú Határozata 

a 0130/22, 0130/24, 0130/23 hrsz-ú szántó múvelési ágú területek eladási árának 
meghatározáról 

 
                           A képviselő-testület a fenti hrsz-ú 8.966 m2 nagyságú ingatlanjait 
                           700 Ft/m2 áron kívánja értékesíteni a Szigetköz Quelle Kft.-nek. 
                           Adás-vétel esetén a testület kiköti, hogy a terület mellett lévő 
                           Önkormányzati tulajdonban lévő út mindenkori karbantartása  
                           rendeltetésszerű állapotban tartása a vevő kötelessége, továbbá kiköti  
                           azt is, hogy az adás-vételi szerződés aláírásától számított egy éven belül 
                           a Szigetköz Quelle Kft. jogerős építési engedéllyel rendelkezik a  
                           beruházás megkezdéséhez. Ellenkező esetben az önkormányzat az eladási 
                           ár 50 %-áért visszaveszi az ingatlanokat. Az önkormányzat kiköti továbbá,  
                           hogy a belterületbe vonás költsége a vevőt terheli. 
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                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban 
                           foglaltakról az érintettet értesítse, majd kösse meg az adás-vételi 
                           szerződést. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester 
                          Határidő: 2010 július 15. a közlést illetően 

 
 
 
2. napirendi pont 
A Faluház tetőcseréjének további kérdései 
Előadó: Király Péter polgármester 

 
Király Péter polgármester elmondta, hogy az elmúlt testületi ülésen elhangzottak alaján 
kért árajánlaot egyrészt a kivitelezési munkálatokra, másrészt ami a kivitelezést megelőzi a 
statikai szakértői nyilatkozatra. Két statikai árajánlat érkezett egy pesti és egy győri cégtől. 
A győri cég az ÉMI nagy múlttal rendelkezik, árajánlata 354.000,-Ft+ÁFA, a pesti cégé 
432.000,-Ft+ÁFA. Első hallásra nagyon soknak tűnik ez a szakértői díj, sajnos több cégtől 
ajánlat nem érkezett, egyszemélyben ekkora összegről dönteni nem akart. 
Kérte a képviselőket, ha van ismerősük segítsenek más ajánlatot is beszerezni. 
 
Kövecses Timea képviselő korrekt , részletes ajánlatnak találta az ÉMI árajánlatát, és azt 
kérte bárki fogja a munkát elvégezni ilyen mélységű árajánlatot készítsen ezekkel a 
paraméterekkel. 
 
Bider Zsolt képviselő nem értését fejezte ki az összeg nagysága miatt és azért is, hogy 
miért nem keresett meg helyi statikust a polgármester, konkrétan Szalai Kálmánt. 
 
Király Péter polgármester válaszában elmondta, valóban nem kereste meg, hiszen ő nem 
rendelekezik ilyen mérőeszközökkel, de a holnapi nap meg fogja tenni. Szalai Kálmán írt 
már 2 alkalommal szakvéleményt az önkormányzatnak, de az ennél kisebb volumenű volt. 
A polgármester kérte Bider Zsolt és a többi képviselő segítségét, ki tud statikus céget 
ajánlani. 
 
Érdemleges választ Szalai Kálmán nevén kívül nem kapott. 
 
Ezt követően vita alakult ki a szakvélemény szükségességét illetően és találgatások 
kezdődtek az épület terhelhetősége tárgyában. 
Végül megszületett 8 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozat: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
57/2010. (VI.29) számú Határozata 

a Faluház tetőcseréjének megoldása céljából további statikai árajánlat bekérése 
tárgyában 

 
                           A képviselő-testület további árajánlatokat kér az ÉMI Kft. műszaki 
                           Tartalmú árajánlatának megfelelően elsődlegesen Szalai Kálmán helyi  
                           Lakostól, esetleg más tervezői névjegyzékben szerepelő cégtől, majd a  
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                           Soron következő képviselő-testületi ülésén kiválasztja a számára  
                           legmegfelelőbb ajánlatot. 
 
                           A képviselő-testület az ajánlatok bekérésével megbízza a polgármestert. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester 
                          Határidő: 2010. augusztus 15.  
 
 
                                      
3. napirendi pont 
A belvízelvezetés problémájának megoldása 
Előadó: Király Péter polgármester 

 
A polgármester elmondta, hogy a település több utcájában az idei esőzések károkat 
okoztak. Az elmúlt héten a Plébániahivatal előtt okozott kárt a hirtelen lezúduló eső, így ott 
kellett átereszt kiépíteni saját erőből, saját kivitelezésben. Gondot okoz a József A. u. 
vízelvezetése, ahonnét a szennyvízberuházás után „tűnt el” az árok, a Jókai u. vízelvezetése 
és az Akác utcai belvíz. Meg kell gondolni, hogyan lehet a lakosokat  kötelezni a betemetett 
árkok újból alkalmassá tételére, illetve azt is , hogy a Mosonmagyaróvári Vizi társulatot 
hogy lehet kötelezni a tisztításra. A belvízelvezető csatorna, ami a Leneskerti utcából 
indul,el van tömődve az ott lévő gaz és bokrok benőtték ezt . Legalább ezt kellene 
markolóval kitisztítani saját erőből és a belvízelvezetés kérdése javulna ezzel.                                                                                                                                     
 
A képviselők megegyeztek abban, hogy a Leneskerti utcából induló csatornát saját forrásból 
kitisztíttatják. 
 
4. napirendi pont 
Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester 
             Németh Dóra jegyző 
 
Németh Dóra jegyző javasolta, hogy 2010. augusztus 25. napján legyen a következő 
testületi ülés, melyet a jelenlévők támogattak. Ekkor kerül sor a féléves beszámoló 
megtárgyalására, az óvoda és az iskola új pedagógiai programjának elfogadására. 
 
Ezt követően elmondta még, hogy dönteni szükséges a Hivatal Alapító Okiratának ismételt 
módosításáról a Magyar Államkincstár hiánypótlási felhívásának megfelelően, így 5 %-ban 
kell meghatározni a kiegészítő, kisegítő tevékenységből származó bevételt és kiadást az 
előterjesztésnek megfelelően. Arról is tájékoztatta a testületet, hogy a házi segítségnyújtás 
törzskönyvezésre került, így már tudunk működési engedélyt kérni, illetve normatív állami 
támogatási igényt júliusban benyújtani. 
 
Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a Hivatal Alapító Okirata 
módosítása tárgyában. 
 
A képviselő-testület 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
58/2010. (VI.29.) szám határozata 
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A Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosításáról 
 

 
                            A képviselő-testület a Polgármesteri hivatal alapító okiratát 
                            2010. július 01. napjától az alábbiak szerint módosítja: 
 
 
                              A 15. pont helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 
                       A Polgármesteri Hivatal kiegészítő, kisegítő  tevékenységet folytat.  
                       A Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységet nem folytat.  
                       A kisegítő tevékenység aránya nem haladhatja meg 
                       az alaptevékenységből származó bevétel  és kiadás 5 %-át. 
                        A 6. pont kiegészül a következővel: 
                        682001 –2 lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
                         682002-3 nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
 
                        A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról 
                        Az egységes alapító okirat, valamint a határozati kivonat megküldésével 
                        A Magyar Államkincstárt tájékoztassa. 
 
                         Felelős: Németh Dóra jegyző 
                         Határidő: 2010. július 15. 

 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 17.00 órakor 
bezárta. A testület zárt ülésen folytatta a munkát. 
 
A zárt ülés után 17.30 órakor újból nyilvánossá vált a testület munkája. ( Kövecses Tímea 
17.30 órakor az ülésteremből távozott , így a testület létszáma 7 főre csökkent) 
 
Ekkor hosszas vita alakult ki az Öttevényi Torna Club támogatásával kapcsolatosan. 
Mint ismeretes a képviselő-testület 2010. áprilisi ülésén úgy ítélt meg többlettámogatást 
500.000,-Ft-ot a Sportegyesületnek, hogy ,megbízta Bider Zsolt ÖTC elnököt tárgyaljon a 
fő támogatóval , a PANNONKER Kft. ügyvezetőjével arról, hogy biztosan támogatni fogja 
a csapatot 2010. évben. Bider Zsolt képviselő a májusi és júniusi ülésen úgy nyilatkozott, 
hogy még nem született meg a megállapodás, ugyanakkor 2010. június 28. napján eljuttatott 
egy jegyzőkönyv másolatot, mely arról szól, hogy a PANNONKER Kft. továbbra is 
támogatja az ÖTC-t. 
Király Péter polgármester sérelmezte, hogy miért április 28-i dátumú, és ha tényleg akkori, 
miért nem hamarabb tudott erről a testület, és azt hogy a az ÖTC , a PANNONKER és az 
önkormányzat között lévő együttműködési megállapodás, valamint bérleti szerződés 
módosítás érdekében elküldött javaslatot miért nem írták alá. Börzsei Ferenc a 
PANNONKER ügyvezetője úgy tájékoztatta a polgármestert, hogy nem kapta meg azt az 
ÖTC elnökétől, pedig azzal egyetért. 
 
Erre  válaszul  Bider  Zsolt  elmondta,  hogy  már  ő a  PANNONKER  ügyvezetője,  most  van  
folyamatban az átvezetés, kereste volna a polgármestert a szerződések újratárgyalása 
miatt,de jelenleg még nem felkészült a tartalmukat és az elmúlt 10 év dolgait illetően . 
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A polgármester elmondta, őt a tegnapi nap a PANNONKER ügyvezetője nem tájékoztatta 
„leváltásáról”, nem érti miért nem lehet a módosítást aláírni, hisz az csak a valós helyzetet, 
pénzügyi támogatási összeget hivatott szabályozni. 
 
Bider Zsolt szerint ez nem elég módosítás, át kell gondolni a 10 év tapasztalatai után az 
ÖTC működtetését. Sérelmezte, hogy neki a két szerződés alapján soha nem kellett 
kérelmeket benyújtani a támogatáshoz, az automatikusan járt volna, sőt még el is kellett 
számolni a pénzzel. 
 
A polgármestert szerint ez csak jó az ÖTC számára, egyébként pedig az önkormányzat soha 
nem tudta, hogy a PANNONKER mennyivel és hogyan támogatta az ÖTC-t , mivel ezekről 
sohasem adott írásbeli tájékoztatást. 
 
Ezt követően a Király Péter polgármester és Bider Zsolt ÖTC elnök között becsületsértésre 
is okot adható vita zajlott, melynek végén megegyeztek arról, hogy július 12-13 napján 
átbeszélik az érvényben lévő szerződéseket. 
 
A testületi ülést a polgármester 18.30 órakor újra lezárta.  
              
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 Király Péter Németh Dóra 
 polgármester  jegyző 
 
 
 
 
         Sik Gyula                                                                   Brányi Albertné 
 képviselő  képviselő 
 jegyzőkönyv-hitelesítő                                                       jegyzőkönyv-hitelesítő 
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