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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. február 09. napján 
17 órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal termében megtartott nyilvános testületi üléséről

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

Igazoltan távol:         Sik Gyula alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

Tanácskozási  joggal  meghívottak:  a  Polgármesteri  Hivatal  köztisztviselői  a  4.  napirendi 
ponthoz.

A lakosság részéről 4 fő jelent meg.

Király  Péter  polgármester  köszöntötte  a  képviselő-testület  tagjait,  az  alpolgármester 
asszonyt a meghívott vendégeket és a megjelent öttevényi lakókat.  Megállapította, hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Sik Gyula 
alpolgármester távolmaradását előre bejelentette. 

Az ülés megkezdése előtt Pokornyiné Tóth Katalin petíciót nyújtott át a testületnek.

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

Ezt követően ismertette a napirendi pontokat, amelyek az alábbiak:  

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

2) Előterjesztés  az Önkormányzat  és szervei  2011. évi  költségvetéséről  szóló…/2011.
(II….) számú rendelet-tervezetről

      Előadó: Király Péter polgármester
                   Németh Dóra jegyző
                   Ifj. Rácz József PB elnök
3) Előterjesztés az anyakönyvi szolgáltatások díjairól szóló …/2011. (II….) számú 

rendelet-tervezetről



Előadó: Németh Dóra jegyző         
4) Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról                               

Előadó: Németh Dóra jegyző
5) Pályázati kiírás a Sportcsarnok, valamint a büfé üzemeltetésére

Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József PB elnök

6) Tájékoztató a gyermek-és szociális étkeztetésre kiírt közbeszerzési pályázatról
Előadó: Király Péter polgármester- a bíráló bizottság elnöke

7) Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

8) Egyedi ügyek (zárt ülés)
           Előadó: Németh Dóra jegyző
        

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

Király  Péter  polgármester  az  írásos  napirendet  szóban  nem  egészítette,  kérte  annak 
elfogadását.                                       

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
13/2011. (II.09.) 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  az  Önkormányzat  és  szervei  2011.  évi  költségvetéséről  szóló…/2011.
(II….) számú rendelet-tervezetről

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

Király  Péter  polgármester  felkérte  a  pénzügyi  bizottság  elnökét  ismertesse  a  bizottság 
döntéseit.                                                              

Ifj. Rácz József bizottsági elnök az alábbiakat adta elő:

A Pénzügyi Bizottság 2011. február 07. napján megtartott ülésén tárgyalta a költségvetésről 
szóló rendelet-tervezetet. Határozott a képviselői, alpolgármesteri, polgármesteri tiszteletdíjak 
2011.  évi  mértékéről.  2  igen  1  nem  arányban  a  tiszteletdíjak  változatlan  tartása  mellett 



döntött. Meghatározta a bizottság a tartalék felhasználására vonatkozó sorrendet, mely szerint 
első a belvíz elevezetés, második a Faluház tetőszerkezete, harmadik, az utak, járdák építése, 
negyedik a Sportcsarnok energetikai korszerűsítése, ötödik a tűzoltószertár tetőszerkezetének 
felújítása.  Arról  is  döntöttek,  hogy a pályázati  önrészt  megemelik  6 ról  8  millió  Ft-ra  az 
általános tartalékból és a költségvetést ezen módosításokkal együtt elfogadásra javasolják.

Ifj. Börzsei László képviselő elmondta, messzemenőkig támogatja, hogy a belvíz elevezetés 
szerepel az első helyen. Ő sem javasolja a tiszteletdíjak megemelését úgy, hogy a dolgozóktól 
el kellett venni a cafeteria-juttatás egy részét. Javasolta, hogy az ezen megmaradt kb. 7.000 
eFt-ot fordítsa az önkormányzat földvásárlásra. Kérte a hivatal jelenlévő ügyintézőjét, hogy 
záros határidőn belül mutassa ki az önkormányzati földvagyont.
Véleménye szerint a vasúton túli területet kellene megvásárolni az önkormányzatnak.

Király Péter polgármester  elmondta, hogy a TSZ-nél van kijelölve ipari terület, oda lehet 
vállalkozást telepíteni. Az említett földek a Kiss család tulajdonában vannak tudomása szerint, 
ők viszont nem akarják azt eladni. Említette még, hogy az önkormányzatnak kis földrészletei 
vannak elosztva a település több pontján.
Megígérte, hogy felméri a hivatal az önkormányzat földterületeit, illetve azt is, kié az említett  
ingatlan és tárgyal a tulajdonossal.
Viszont javasolta, hogy ezt ne szerepeltesse a testület 6. pontként a céltartalék nevesítésénél.
Ezzel 1 kivétellel a jelenlévők egyetértettek. A feltérképezés után tudja a testület e témában az 
álláspontját kialakítani.

Fehérvári Károly képviselő javasolta, hogy a nemzetközi kapcsolatok ápolására elkülönített 
összeget 1.000.000,-Ft-ra emelje fel a testület.

A polgármester szavazást rendelt el a módosító indítvány tárgyában.

A képviselő-testület 5 nem 1 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
14/2011. (II.09.) számú Határozata 

Fehérvári Károly módosító indítványa elutasításáról 

                           A képviselő-testület Fehérvári Károly képviselő módosító indítványát
                           elutasítja, a nemzetközi kapcsolatok ápolására 500.000,-Ft-ot különít 
                           el a 2011. évi költségvetésében.

A  döntést  követően  a  polgármester  javasolta,  hogy  a  márciusi  ülésen  külön  napirendi 
pontként tárgyalja a testület, merre is irányuljon a nemzetközi kapcsolat.
Ezzel a képviselők egyetértettek.

Kövecses Timea alpolgármester véleménye szerint a hivatal takarékos költségvetést állított 
a 2011. évre.  Elmondta,  hogy vannak áthúzódó pályázatok és feladatok, mint a LEADER 
pályázat és a gyalogátkelőhely, melyek remélhetően rövidesen pozitív irányba dőlnek el.
Említést tett az Új Széchenyi Tervről, mely számunkra több témában is kedvező lehet. Az 
egyik a kerékpárút, melyet Kunszigettel közösen célszerű megpályázni minimum 50 millió Ft 
összegben.
Fontosnak tartja, hogy pályázati önrész rendelkezésre álljon, mert a nélkül nem lehet indulni.



Megemlített  még  egy  IKSZT-s  pályázatot  is,  melyből  a  Faluház  tetőszerkezetét  lehetne 
felújítani.

Tuba Kálmán képviselő  felvetésére,  hogy gondolkodott  e  már  az  önkormányzat,  milyen 
megoldást  szeretne  a  tetőszerkezetre  hosszas  beszélgetés  alakult  ki,  melynek  végén  a 
polgármester megbízta Tuba Kálmán képviselőt, kérjen árajánlatot.

Ezt  követően  a  képviselők  között  a  belvízelvezetés  és  a  Faluház  tetőszerkezet  témában 
véleményütköztetésre  került  sor,  melynek  zárásaként  elhangzott,  hogy  a  belvízelvezetés 
területén  elsőként  a  Fő  utca  Kármen  virágbolt  előtti  árok  szakaszra  kér  a  polgármester 
árajánlatot Jagadics Józseftől.
Mivel  több kérdés  a  költségvetéshez  nem hangzott  el  a  polgármester  szavazást  rendelt  el 
először  a  tiszteltdíjak,  másodszor  a  tartalék  sorrendje,  végül  a  költségvetés  elfogadása 
tárgyában.

A  képviselő-testület  6  igen  egyhangú  szavazattal  meghozta  alábbi  határozatait,  illetve 
megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
15/2011.(II.09.) számú Határozata

A képviselői tiszteletdíjak, az alpolgármester és a polgármesteri tiszteletdíjak 
mértékéről

                          A képviselő-testület egyet értve a Pénzügyi Bizottsággal, nem 
                          kívánja emelni a korábban elfogadott tiszteletdíjakat, így az
                          költségvetési rendeletbe a tavalyi mérték kerül megnevezésre,
                          megtervezésre.
                          
                          
                           

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
16/2011.(II.09.) számú Határozata

A pályázati önrészről, valamint a tartalék felhasználásáról

                          A képviselő-testület a tartalék felhasználására az alábbi sorrendet 
                         állítja fel, továbbá a pénzügyi bizottsággal egyetértve a pályázati önrészt 
                         6-ról 8 millió Ft-ra emeli meg.

1. elsődlegesen kell kezelni a belvízelvezetés kérdését, melynek esetleges tervezési, 
kivitelezési munkáira, kell anyagiakat fordítani.

2. a Faluház épületének statikai problémájának és  tetőszerkezetének beázási gondjainak 
megoldása

3. a már megkezdett és előző évben elfogadott koncepció alapján tovább kell folytatni a 
járdafelújításokat, illetve a lehetőségekhez mérten az utak javításait.

4. Sportcsarnokunk energiatakarékossági felújítására, nyílászárócserékre is kell anyagi 
lehetőségeket biztosítani

5. Tűzoltó szertár tetőszerkezetének javítása, felújítása.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a rendelet-tervezetben
                           jelen határozat szerint kerüljenek meghatározásra a feladatok.



                           Felelős: Király Péter
                           Határidő: azonnal

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
1/2011. (II.15.) számú Rendelete

az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetéséről

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint a fenti 
                           módosítással az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetését
                           elfogadja.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, jegyzőt, intézményvezetőket
                           Hogy az elfogadott költségvetés keretein belül gazdálkodjanak.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihirdetéséről.
                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
                                            Tolnay Gáborné, Dömötör Rozalinda intézményvezetők
                           Határidő: folyamatos, illetve 2011. február 22. a kihirdetés tekintetében

3. napirendi pont  
Előterjesztés  az  anyakönyvi  szolgáltatások  díjairól  szóló  …/2011.  (II….)  számú 
rendelet-tervezetről
Előadó: Németh Dóra jegyző      

Németh Dóra jegyző az írásban megküldött előterjesztést szóban nem kívánta kiegészíteni. 

Király Péter polgármester és Kövecses Timea alpolgármester javasolták, hogy a faluházi 
esküvőkért, ahol az öttevényiek házasodnak bruttó 5.000,-Ft legyen a szolgáltatás ára.
A polgármester javasolta egy állandó kb. 100.000,-Ft-os kiadást jelentő mikrofon és lejátszó 
megvételét,  hogy kisebb esküvőknél az anyakönyvvezetők is  tudják a hangosítást  kezelni. 
Ezzel a képviselők egyetértettek.

A módosítással  is  mind a  6 képviselő  egyetértett,  majd  a  szavazásra  történő felterjesztést 
követően a testület megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
2/2011. (II.15.) számú Rendelete

az anyakönyvi szolgáltatások díjairól

                           A képviselő-testület az alábbi módosítással  fogadja el az előterjesztés 
                



                        

   Az 1. számú mellékletben a Faluházban és a Hivatalban
                           történő házasságkötés díja 4.000,-Ft+ÁFA
                           

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           Kihirdetéséről.
                           Az előterjesztés és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. február 22. 

4. napirendi pont  
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2010. évi munkájáról 
Előadó  :   Németh Dóra jegyző      

              
Németh  Dóra  jegyző  az  írásos  előterjesztést  szóban  nem  kívánta  kiegészíteni,  kérte  a 
képviselőket, mondják el véleményüket a hivatal munkájával kapcsolatban.

Kövecses  Timea  alpolgármester  megköszönte  a  hivatali  dolgozók  munkáját,  különös 
tekintettel Rollné Börzsei Hajnalka adóügyi előadóra. Úgy látja, magas színvonalon végzik a 
feladatot. Megkérdezte, mit lehet tenni a fizetés nélküli szabadságon lévő dolgozóval.

A jegyző válaszában elmondta, hogy Rácz Róbert speciális közszolgálati jogviszonyban álló 
polgármester, aki mindaddig a hatályos jogszabályok értelmében fizetés nélküli szabadságon 
lehet, amíg polgármester lesz. Az álláshelye betöltetlen.

Király Péter polgármester is megköszönte az alkalmazottak munkáját, elmondta, hogy az új 
jegyző óta 3 választás is volt, melyek zökkenőmentesen lezajlottak. Említette, hogy a jegyző 
teljesítményértékelését el kell majd végeznie. 
A  képviselő-testület  a  Polgármesteri  Hivatal  szakmai  munkájáról   szóló  beszámolót 
tudomásul vette.                                                             
                             
 A beszámoló a melléklet részét képezi.

                             
5. napirendi pont
Pályázat kiírása a Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére                                  
Előadó: Király Péter polgármester
             Ifj. Rácz József PB elnök
            



Ifj. Rácz József PB elnök ismertette a pénzügyi bizottság álláspontját, mely a következő:

A bizottság megtárgyalta a napirendi pontot és megállapította, hogy a kiírás részletes, néhány 
ponton viszont módosításra szorul. Ezek: 

 A Sportcsarnok neve: Földváry Tibor 
 A 7. pontba kerüljön bele, hogy a nyertes pályázó részére a bánatpénz a bérleti díjba 

beszámítódik
 A 8.4. pontba 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot kelljen csatolni
 A  büfé  esetében  továbbá  a  6.  pont  utolsó  bekezdésébe  kerüljön  bele,  hogy  az 

engedélyeket az önkormányzatnak be kell mutatni.

Egyebekben elfogadásra javasolta a kiírást.

Tuba Kálmán képviselő véleményes szerint a kézilabdásoknak ingyen kellene rendelkezésre 
bocsátani heti két alkalommal az általuk kért időpontban a termet.

Ezzel  a  képviselők  nem értettek  egyet,  majd  hosszasan  elbeszélgettek  arról,  hogy a  civil 
szervezetnek meg kellene ragadniuk a pályázati lehetőségeket, és egyedül a kézilabdások nem 
nyújtanak be pályázatot.

Kövecses Timea alpolgármester  ismét  hangot adott  annak, hogy az egész konstrukcióval 
nem ért egyet, mert az önkormányzat bevétel növekedése a cél, nem pedig a lakóknak való 
könnyebb hozzáférés.

Király Péter polgármester elmondta, most kell meghatározni az önkormányzat által igénybe 
vett napok számát, mely eddig 10 nap volt.

Ifj. Rácz József képviselő  kérte, hogy 2 havonta szombat délelőtt szervezhessen tornát az 
iskolás kézilabdásoknak.

A  polgármester  összegezte,  így  13  napot  tart  fenn  magának  az  önkormányzat.  Azt  is 
hangsúlyozta, hogy a szerződéskötéskor minden lényeges kérdést pontosítani kell.

Mivel  több kérdés nem hangzott  el  a  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  napirendi  pont 
tárgyában.

A képviselő-testület 5 igen 1 nem szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
17/2011. (II.09.) számú Határozata 

a Sportcsarnok és a büfé pályázati kiírásának elfogadásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint az
                           alábbi módosításokkal határozza meg a pályázati feltételeket:



 A Sportcsarnok neve: Földváry Tibor 
 A 7. pontba kerüljön bele, hogy a nyertes pályázó részére a bánatpénz 

a bérleti díjba beszámítódik
 A 8.4. pontba 30 napnál nem régebbi keltezésű cégkivonatot kelljen 

csatolni
 A büfé esetében továbbá a 6. pont utolsó bekezdésébe kerüljön bele, 

hogy az engedélyeket az önkormányzatnak be kell mutatni.

A testület nem zárja ki, hogy egy bérlő nyerje el az
üzemeltetést, de külön szerződést köt a feladat ellátására.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, adja fel a hirdetést,
majd a benyújtott ajánlatokat összegezze és terjessze elő
a pénzügyi bizottság majd a testület elé.

Felelős: Király Péter polgármester
Határidő: 2011. február 20., illetve 2011. áprilisi bizottsági és testületi 
ülés

                             
6. napirendi pont
Tájékoztató  a gyermek-és szociális étkeztetésre kiírt közbeszerzési pályázatról
Előadó: Király Péter a bíráló bizottság elnöke
            

Király  Péter  polgármester  ismertette  a  képviselő-testülettel,  hogy  az  ajánlatot  3 
ajánlattevőnek küldték  meg,  melyből  2  cég tett  ajánlatot  az ÖRDÖGKONYHA Kft.  és  a 
RÁBAKÉSZ  Kft.  A  bírálóbizottság  2011.  február  04.  napján  tartott  ülésén  a  bontást 
elvégezte, és a személyes tapasztalat, valamint az ajánlattételek alapján az ÖRDÖGKONYHA 
Kft-t hozta ki nyertesnek és javasolja a testületnek, hogy vele kössön szerződést.

Evvel  párhuzamosan  a jelenlegi  felmondás  alatt  lévő bérlőt  fel  kell  szólítani,  hogy 2011. 
június 15. napján az átadásban szereplő leltár szerint köteles a helyiségeket átadni, illetve el 
kell végeznie a szükséges karbantartási munkákat.
A testület ez utóbbival egyetértett és kérte, hogy minél hamarabb szülessen meg ez a levél a 
jelenlegi bérlőnek.

Mivel az előterjesztéshez kérdés nem érkezett a Király Péter polgármester szavazást rendelt 
el a napirendi pont tárgyában. 

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatait.

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
18/2011. (II.09.) számú Határozata

a szociális és gyermekétkeztetés tárgyában indított közbeszerzési eljárásban
az ÖRDÖGKONYHA Kft. nyertessé nyilvánításáról     

                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete a bíráló bizottság
                           javaslata alapján 2011. június 16. napjától 2013. június 15. napjáig



                           az ÖRDÖGKONYHA Kft.-vel kívánja ellátni a fenti feladatot.

A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban
foglaltakról az ajánlattevőket értesítse, majd a nyertes ajánlattevővel 
a szerződést kösse meg.

A képviselő-testület 2011. tavaszi ülésére az ÖRDÖGKONYHA Kft.-t
meg kívánja hívni kerekasztal beszélgetésre.

                            Felelős: Király Péter polgármester
                            Határidő: 2011. február 25. az értesítést követően, a szerződéskötés 
                                            Tekintetében az ajánlattételben rögzített határidő

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

Király  Péter  polgármester  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy e  hét  péntek  a  határideje  a 
gyalogátkelőhely  témában  kiírt  pályázatnak,  és  a  pályázathoz  szükséges  egy  határozati 
kivonat, mely tartalmazza, hogy a képviselő-testület pontosan melyik pályázaton indul, arra 
eddig  mekkora  összeget  fizetett  ki,  illetve,  hogy  a  költségvetésében  az  önerő  összegét 
elkülönítette.

A testület részletesen átnézte a pályázat műszaki tartalmát.

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el témában.

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:
      

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
19/2011. (II.09) számú Határozata

a KKK Közl-biztonság-2010 az országos közutak átkelési szakaszain a forgalom 
csillapítására, a gyalogosok védelmének növelésére, a járművek sebességének 

csökkentésére alkalmas beavatkozások társfinanszírozására kiírt pályázat önrészéhez 
önkormányzati támogatásról                                           

                           A képviselő-testület a fenti pályázaton, mellyel az Öttevény 1. számú 
                           Főút –József Attila u. csomópont, valamint az 1. számú főút –Templom u.
                           csomópont szigetelésvédelemmel kiépített kijelölt gyalogos átkelőhely
                           balesetveszélyességét oldja meg, 1.338.000,-Ft pályázati önrészt 
                           biztosít, melyből a tervezési díjakra 400.000,-Ft-ot már kifizetett, 
                           a fennmaradó 1.000.000,-Ft-ot a 2011. évi költségvetésében elkülöní-
                           tetten kezeli.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására. 



                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. február 10.

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester  tájékoztatta  a  testületet  a  bírósági  végrehajtó 
megkereséséről  Kovács  József,  József  A.  u.  lakos  ügyében.  Mint  ismeretes  a  Legfelsőbb 
Bíróságon zárult le az ügy, ahol Kovács József kérelmét elutasították, egyben kötelezték az 
önkormányzatot  az  épület  fala  mellett  elhelyezett  vízelvezetőt  a  faltól  3-4  cm-re  ki  kell 
bontani és a fal szigeteléséig bitumennel ki kell önteni. A felázott falat 1 méter magasságban 
újra kell vakolni. Ezzel a felperes nem értett egyet, most mégis kéri a munka elvégzését.

Megemlítette,  hogy a Petőfi  u.-ban az Evangélikus  templom és a mozi  közötti  ingatlanok 
tulajdonosai kérik, hogy az önkormányzat  újítsa fel a járdát számukra.  Segítségüket ehhez 
nem ajánlották fel.

Simon József Jókai u-i lakos az új társasház nevében kérte, hogy az önkormányzat építsen 
aszfaltos utat, mivel már minden házban laknak. A polgármester válaszlevelében kifejtette, 
mivel  mögöttük  még  vannak  építési  telkek,  így  murvával  ellátott  bekötőutat  készít  az 
önkormányzat számukra. Az aszfaltos útnak értelme az építkezések befejezése után van. 

Ezt követően a testületi tagok az ülés elején benyújtott petíciót tanulmányozták (a benyújtott 
petíció a melléklet részét képezi.) A polgármester és a képviselők szerint is sértő a hangneme, 
nem értik, hogy a civil szervezetek, miért nem akarják a Faluházat használni. A polgármester 
válaszlevelében arra tesz ígéretet, hogy felméri az átalakítás költségeit, de azt is kifejti, hogy 
az önkormányzatnak elfogadott költségvetése van a 2011. évben és a megvalósítandó célok, 
feladatok között nem szerepeltették a petícióban foglaltakat, ők más feladatokat fontosabbnak 
tartanak. Az is a válaszlevél része lesz, hogy megvalósítás esetén is több évet fog igénybe 
venni.  Ezzel  a  testület  minden  tagja  egyetértett.  Fehérvári  Károly  képviselő  személyes 
sértésnek vette a petíciót.

Az alpolgármester kezdeményezte, hívjon össze a testület a civil szervezetek vezetőjével egy 
fórumot. Ezzel a jelenlévők valamennyien egyetértettek.

A  polgármester  kérte  a  jelenlévőket  tegyék  fel  kérdéseiket,  tegyék  meg  közérdekű 
bejelentésüket.

Tuba  Kálmán  képviselő  bejelentette,  hogy  napokon  belül  hivatalosan  is  megalakul  az 
Öttevényi  Kulturális,  Hagyományőrző és Sportegyesület.  Kérdése továbbá, hogy tudomása 
szerint a sajtónyilvánosság nem korlátozható, ezért az öttevényi JOBBIK saját költségén kéri 
meg a felvételt.

Németh Dóra jegyző : Az SZMSZ tárgyalásakor a 2010. december 08-i ülés anyagai között 
az indokolásban hosszan szerepel, hogy a nyilvánosság nem korlátozható, teljesen lényegtelen 
annak technikai megoldása.

Király Péter polgármester  :  nem kell,  hogy a JOBBIK kezdeményezze  ezt,  a következő 
üléstől jelen lesz a helyi kábel-tv és felvételt készít az ülésről.

Németh Dóra jegyző: a pénzügyi bizottsági ülésen felvetődött, hogy a külsős bizottsági tag 
évek  óta  tiszteletdíj  nélkül  látja  el  feladatát,  véleményem  szerint  lelkiismeretesen.  A 



vonatkozó törvényi  előírás alapján a képviselői alapdíj  45 %-a állapítható meg részére,  ez 
10.800,-Ft/hó. 

Király  Péter  polgármester  havi  10.000,-Ft  tiszteletdíjat  javasol  megállapítani  Börzseiné 
Virág Mária részére. A külsős tag szinte minden ülésen jelen volt, az anyagokat könyvelői 
precizitással minden alkalommal átnézte, többször előfordult, hogy olyant is észrevett, amit 
mi nem. Munkájáért mindenképpen köszönet jár .

A képviselők  közül  többen  vonakodtak  a  tiszteletdíj  kapcsán  ellenérvüket  kifejtve,  végül 
mégis 6 igen egyhangú szavazattal támogatták a polgármester javaslatát.

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
20/2011. (II.09.) számú Határozata

Börzseiné Virágh Mária külsős bizottsági tag tiszteletdíjáról

                           A képviselő-testület Börzseiné Virágh Mária részére 2011. január 01.
                           napjától havi 10.000,-Ft összegű tiszteletdíjat állapít meg.
                           A képviselő-testület megköszöni az eddigi lelkiismeretes munkát.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban
                           Foglaltakról az érintettet értesítse, majd kösse meg a megbízási szerződést.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                   
                           Határidő: 2011. február 20., illetve 2011. február 28.

Ezt  követően  a  jegyző  felolvasta  az  öttevényi  szülők  névtelen  panaszlevelét  (  a  levél  a 
melléklet  részét  képezi).  A jogszabályoknak  megfelelően  a  héten  válaszolni  fog  rá,  és  a 
panaszos  levelet,  valamint  az  arra  adott  választ  az  óvodában kifüggeszti  és  az  Öttevényi 
Hírekben közzéteszi.
A levél hallatán néhány képviselő negatív kritikákkal, míg a polgármester pozitív szavakkal 
illette  az  intézményt.  A  jegyző  pedig  nem  értette,  milyen  alapon  vitatkoznak  szakmai 
kérdésben a képviselők.

Ezt követően  ifj. Rácz József képviselő  tett fel kérdéseket, egyrészt az EU-s pályázatokon 
hogyan  lehet  indulni,  másrészt  még  mindig  nincs  megoldva  a  tornacsarnokban  a  pályák 
felfestése, harmadrészt már korábban említette, hogy az ún. bunkert a csarnokban ki lehetne 
bontani és ott egy modern hangosító berendezést elhelyezni.

Király Péter polgármester  válaszában elmondta ez utóbbinak nincs akadálya,  azt a nyári 
leálláskor  elvégzik,  a  pálya  festését  pedig  közösen  kell  az  üzemeltetővel.  Amíg  a  felek 
egymással nem beszélnek, úgy nehéz előrelépni, így majd ő veszi kezébe az ügyet.

Kövecses Timea: Az EU-s pályázatokra 2011-2013 közötti akciótervek most íródnak ki.

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  19.15  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. A képviselő-testület zárt ülésen folytatta a munkát.



A zárt ülés után  Király Péter polgármester  ismét nyílt ülés rendelt el, mivel egy határozatot 
kell  hozni a víztorony tetején lévő Telenor régebben Pannon GSM átjátszóállomás bérleti 
díjtételének megváltoztatását. A Telenor levélben kérte a bérleti díjtételek alábbi módosítást: 
2011. január 1- 2012.december 31. időszakra 403.254 Ft/év, 2013.január1. -2015 december 
31.  időszakra  442.596  Ft/év,  és  2016  évtől  a  megelőző  évre  vonatkozó  ipari  árindex-el 
megemelt bérleti díjtétel lenne. A fenti összegek az ÁFÁ-t nem tartalmazzák. 

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a témában.

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
23/2011. (II.09.) számú Határozata

A TELENOR bérleti díjtételeinek megállapításáról

                           A képviselő-testület a Telenor Magyarország Kft. Öttevény község 
                           területén lévő átjátszóállomásának bérleti díjait az alábbiak szerint 
                           határozza meg:
                           2011.01.01.-2012.12.31. között 403.254,-Ft/év
                           2013-01.01.-2015.12.31. között 442.596,-Ft/év
                           2016. évtől kezdődően az ipari árindexel emelhető
                           A szerződést a felek 2018. december 31. napjáig kötik meg.

                           A bérleti díjak az ÁFÁ-t nem tartalmazzák.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a határozatban
                           foglaltakról az érintettet értesítse.

                           Felelős:Király Péter polgármester
                   
                           Határidő: 2011. február 24.                            

A döntést követően a polgármester az ülést 19.45 órakor bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Fehérvári Károly                                                             ifj. Raczenböck Kálmán
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő




	Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének

	Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
	        Király Péter                                                                   Németh Dóra


