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J e g y z ő k ö n y v 
 
 
Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. július 14. napján 
1000 órakor a Polgármesteri Hivatal tanácstermében megtartott rendkívüli nyilvános 
üléséről. 
 
Jelen vannak:  Király Péter polgármester 

Sik Gyula képviselő 
                                    Brányi Albertné képviselő 
                                    Bider Zsolt képviselő 
                                    Raczenböck Kálmán képviselő 
                                    Kövecses Timea képviselő 
                                    Szücs Károly képviselő 
                                    Fehérvári Károly képviselő 
 
Igazoltan távol:          Nagy Tivadar képviselő        
 
Előre nem jelentette be távolmaradását: Dömötör Ernő képviselő 
                            
      
Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző 
 
 
Király Péter polgármester köszöntötte a képviselő-testület jelen lévő tagjait. 
Megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes, mivel a 10 tagú képviselő-testület 
8 tagja jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére Fehérvári Károly és Sik Gyula  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. A Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat elhelyezésének kérdése 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

 
         
1. napirendi pont 
A Szigetköz Quelle Kft. kérelmének módosítása ( telekvásárlás) 
Előadó: Király Péter polgármester 
 
Király Péter polgármester elmondta,  az  előző döntést  követően  a  Szigetköz  Quelle  Kft.  
ügyvezetője és a kivitelező HORA Kft. ügyvezetője megkereste az önkormányzatot és 
további külterületi ingatlanok megvételét kérte 700 Ft/m2 áron. Az eddigi eladott 
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ingatlanok mellett megvenné a 0130/25-0130/29. hrsz-ú külterületi, továbbá a 738/88. hrsz-
ú belterületi ingatlant. Nem ért egyet, az 50 %-on történő visszavásárlással nem 
megvalósulás esetén , hisz már  jogerős építési engedéllyel rendelkezik az építtető, és az 
OTP-nél is folyamatban van a bankkölcsöne. A kivitelező elmondta még, hogy Abdán 
rendelkezik nagy területtel, és az önkormányzat negatív hozzáállása esetén a beruházást ott 
fogja megvalósítani.  
Ez nekünk cél nem lehet, csakis a beruházás helyben tartása. Ő maga támogatja a területek 
700 Ft//m2-es áron történő eladását , természetesen elővásárlási jog fenntartásával. 
Kérte a képviselőket tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket. 
 
Raczenböck Kálmán képviselő úgy nyilatkozott, ha eddig már támogattuk a beruházást 
tegyük ezt továbbra is, de úgy kössük ki a visszavásárlást, amennyiben arra a megfelelő 
forrással rendelkezünk. 
 
Németh Dóra jegyző elmondta, ez elővásárlást jelent, majd megemlített, hogy az előző 
döntésben 50 %-os áron történő visszavásárlást kötött ki a testület. 
 
Király Péter polgármester megemlítette, hogy a beruházó evvel nem értett egyet, és így is 
nyert az önkormányzat az ügyön, hiszen 300 Ft/m2 áron vette az önkormányzat. Az 
elővásárlási jog kikötését javasolta az eladási áron. 
 
Ezzel a képviselő-testület egyetértett és 8 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi 
határozatát: 
 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
60/2010. (VII.14.) számú Határozata 

a 0130/22, 0130/23, 0130/24 , 0130/25, 0130/26, 0130/27, 0130/28, 0130/29 hrsz-ú szántó 
múvelési ágú területek , valamint a 738/88. hrsz-ú belterületi ingatlan értékesítéséről 

és eladási árának meghatározáról 
 
                           A képviselő-testület a fenti hrsz-ú  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 a              i  
                           beruházás meg nem valósulása esetén elővásárlási jogot köt ki az  
                           ingatlanok visszavételére 700 Ft/m2 áron.                                                                                                                                                                                                
                           Az önkormányzat kiköti továbbá, hogy a belterületbe vonás  
                           költsége a vevőt terheli. 
                            
 
                           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 25. a közlést illetően 

 
 

�������������
Öttevény Község Önkormányzata



 3

 
2. napirendi pont 
A Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozat kérdése 
Előadó: Németh Dóra jegyző 

 
Németh Dóra jegyző elmondta, hogy a Kormány 1140/2010. (VII.2) napján kiadott 
határozata alapján aa kormány felkéri a helyi önkormányzatok választott testületeinek 
vezetőit, hogy az általuk feladatuk ellátása során használt középületekben gondoskodjanak 
a nyilatkozat kihelyezéséről. A határozat meghatározza a szöveg elérhetőségét és az 
előállítás módját. A kérdés az, hogy hová. 
 
Király Péter polgármester támogatta a kihelyezést, a Polgármesteri Hivatal épületében a 
titkárnői szoba falára, hiszen ott fordul meg a legtöbb ügyfél. 
 
Ezt a képviselő-testület 6 igen 2 nem szavazattal támogatta, és meghozta alábbi határozatát: 
 

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének 
61/2010. (VII.14.) számú Határozata 

a 1140/2010. (VII.2.) számú Kormányhatározatban foglalt Nem zeti Együttműködésről 
szóló politikai nyilatkozat kihelyezéséről 

 
                           A képviselő-testület a Nemzeti Együttműködésről szóló nyilatkozatot  
                           A Polgármesteri Hivatal épületében a titkársági szobában helyezi ki. 
 
                           A képviselő-testület a nyilatkozat előállíttatásával és kihelyezésével  
                           Megbízza a polgármestert a kormányhatározat mellékletében foglaltak  
                           Szerint. 
 
                          Felelős: Király Péter polgármester 
                          Határidő: 2010. augusztus 15.  
 
 
Mivel egyéb bejelentés nem hangzott el a polgármester a nyilvános ülést 10.15 órakor 
bezárta.  
 
 
 

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