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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2010.  november  25. 
napján  17 órakor az öttevényi Faluházban  megtartott közmeghallgatásról. 

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

Előre nem jelentette be távolmaradását: Tuba Kálmán képviselő

Állandó tanácskozási joggal meghívott:  Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

A lakosság részéről kb. 50 fő állampolgár jelent meg.

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  az  alpolgármester 
asszonyt,  az intézményi  alkalmazottakat  és a megjelent öttevényi  lakókat.   Megállapította, 
hogy a képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. 

A hatályos Szervezeti  és Működési Szabályzat értelmében felkérte Sik Gyula és Fehérvári 
Károly  képviselőket  jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a napirendi pontot, amely következő :  

     
1. napirendi pont  
Beszámoló az Önkormányzat 2010. évi helyzetéről     
Előadó: Király Péter polgármester
             

Király  Péter  polgármester  részletesen  ismertette  az  önkormányzat  2010.  évi 
költségvetésének  alakulását,  a  2010.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.



Pokornyiné Tóth Katalin öttevényi lakos arról tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az öttevényi 
Iskola jó hírének megőrzése céljából mentor klubot hoznak létre. Ismertette a klub alapelveit, 
melyek az iskola szervezésében rendszeres és folyamatos kapcsolattartás, kölcsönös szándék 
az  együttműködésre,  bizalmi  légkör  kialakítása  és  fenntartása.  Felsorolta  a  mentorok 
személyét, és kérte a jelenlévőket támogassák a klubbot.

Király  Péter  polgármester megköszönte  Pokornyiné  Tóth  Katalin  kezdeményezését  és 
egyben bízik abban , hogy e klub megléte nagyban segítené az iskolai létszám megtartását , 
netán növelését is. 

Börzsei  László  öttevényi  lakos  azt  kérdezte  a  polgármestertől:  mit  tesz az  önkormányzat 
azért, hogy legyen a településen ipar, hogy új vállalkozások kezdhessék meg működésüket. 
Gondol itt  arra, hogy az AUDI beruházással kapcsolatosan számos beszállító  cég is fog a 
környékre települni.

Király  Péter  polgármester  válaszában  elmondta,  hogy  a  fő  probléma  az,  hogy  az 
önkormányzatnak nincsenek ipari területei, azok magánkézben vannak. A rendezési terv több 
ipari övezetet is kijelölt a településen. Elmondta, hogy több cég is megkereste az elmúlt 10 
évben  kész  tervekkel,  önálló  projektekkel  ,de  egyiknek  sem  sikerült  megegyezni  a 
tulajdonosokkal  a  földvásárlások  ügyében.  A  vállalkozások  segítésének  érdekében  több 
estben is módosítottuk a rendezési tervünket ,  illetve olcsó terület biztosításával segítettük az 
ipari  létesítményeket,  letelepüléseket.  Ilyen példa a Miklósi úton létesülő ásványvízüzem , 
segítése  ,  melynek  megvalósítására   kedvezményes  telekeladással   segítettük  ennek 
megvalósulását. 

Börzsei László  arra szólította fel az önkormányzatot, hogy a jövő évi bevételei egy részét 
fordítsa  területvásárlásra,  és  tegyen  lépéseket  azért,  hogy  ipari  vállalkozások  induljanak 
Öttevényen.

Király Péter polgármester elmondta, hogy ennek eldöntése a képviselő-testület hatáskörébe 
tartozik  nem  a  polgármesterébe.  Természetesen   támogatja  ezt  az  elképzelést  ,  de  a 
mindennapi  és fontos fejlesztések érdekében egyenlőre  nem tudtunk erre jelentős  ( több 
milliós ) pénzösszegeket fordítani.  Köszöni a hozzászólást.

A jelenlévő lakók között kisebb vita alakult ki arról, hogy a rendszerváltás után a földkiadó 
bizottságok milyen eszközökkel és milyen módon adták el az állami területeket.

Mivel  több  kérdés  nem  hangzott  el  a,  polgármester  megköszönte  az  érdeklődést  és  a 
nyilvános közmeghallgatást 18.15 órakor bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Sik Gyula                                                                         Fehérvári Károly        
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
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