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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. március 28. napján 
8.15 órakor  az öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében megtartott  rendkívüli  nyilvános 
testületi üléséről

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

Igazoltan távol:         Tuba Kálmán képviselő           
                                  
Állandó  tanácskozási  joggal  meghívott: Kövecses  Timea  alpolgármester,  Németh  Dóra 
jegyző
                                                
Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület  tagjait.  Megállapította,  hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte  ifj. Rácz 
József és Sik Gyula képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Elmondta, hogy a mai ülésre azért került sor, mert egyrészt lejárt a Sportcsarnok meghirdetett 
pályázata és a határidőig nem érkezett  pályázat, másrészt a Belügyminisztérium pályázatot 
hirdetett  sportcsarnokok  nyílászáróinak  korszerűsítésére,  valamint  építészeti 
akadálymentesítésére. Mindkét esetben szorít a határidő 
Elmondta azt is, hogy a határidő lejárta előtt felhívta telefonon Pintér Gyöngyi, hogy szeretne 
pályázatot  benyújtani,  de  a  hivatalos  iratok  beszerzéséig  még  időre van szüksége  és  csak 
határidő után tudja a  pályázatát  benyújtani.  A polgármester  személyesen ígéretet  tett  arra, 
hogy  később  is  benyújthatja  a  pályázatot.  A  pályázat  2011.  március  25-én,  pénteken 
megérkezett, a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek megfelelt.

Kövecses Timea alpolgármester  megkérdezte, nem zavarja e a testületet,  hogy a határidő 
lejártáig egyetlen pályázat sem érkezett.

Németh Dóra jegyző  hangsúlyozta,  úgy jogszerű,  mivel  határidőig egyetlen pályázat  sem 
érkezett,  azt  eredménytelennek  nyilvánítja  a  testület,  és  ugyanazon  feltételekkel  néhány 
nappal  meghosszabbítja  és  a  helyben  szokásos  módon  meghirdeti.  Nem szabad  támadási 
felületet adni magunknak. Így biztosítjuk a jogszerűséget.

Ezzel a testületi tagok egyetértettek, majd a  polgármester  szavazást rendelt el a napirendi 
pont tárgyában.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi határozatát:



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
30/2011. (III.28.) számú Határozata

A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére kiírt pályázat eredménytelenné nyilvánításáról,
egyben változatlan feltételek mellett történő meghirdetéséről 2011. április 04. napján 16 

óráig

                           A képviselő-testület a Sportcsarnok és a Büfé üzemeltetésére 
                           kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja, mivel a határidő 
                           lejártáig nem érkezett pályázat. A képviselő-testület az e két
                           tárgykörben kiírt pályázat határidejét 2011. április 04. 16 óráig
                           meghosszabbítja. A pályázati feltételeket egyebekben nem változtat-
                           ja meg. 

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a helyben szokásos módon
                           gondoskodjon a határidő meghosszabbításának kihirdetéséről.

                           Felelelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. 03.28.

A döntést követően Király Péter polgármester ismertette a a 7/2011. (III.09.) BM rendeletet, 
mely  lehetőséget  biztosít  a  Sportcsarnok  nyílászáróinak  cseréjére,  valamint  az  építészeti 
akadálymentesítésére. Ez 80 %-ban támogatott pályázat, 20 %-os önrész mellett. Mivel április 
01.  a  benyújtási  határidő,  ezért  kell  róla  dönteni.  Németh  Arnold  megtervezte  az 
akadálymentesítését,  Bodor  Róbert  vállalkozó  adott  árajánlatot  735.135,-Ft  összegben.  A 
nyílázárók cseréjére beérkezett árajánlat: 6.636.235,-Ft, így az önrész összege 1.327.247,-Ft, 
melyet a költségvetésben a pályázati önrészre beállított 8 millió Ft-ból biztosítunk.  

A pályzaton való indulást valamennyi képviselő támogatta.                                                      

Mivel kérdés nem hangzott el a polgármester szavazást rendelt el a pályázat tárgyában.

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

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
31/2011. (III.28.) számú Határozata

A 7/2011. (III.09.) BM. Rendeletben meghirdetett pályázaton való indulás szándékáról 
és az ahhoz szükséges önerő biztosításáról

                           A képviselő-testület a BM rendelet 5. §-ában meghatározott célra kíván  
                           pályázatot beadni Ennek összköltsége:
                           nyílászárócsere bruttó 5.883.100,-Ft ,
                           építészeti akadálymentesítés 753.135,-Ft, 
                           összesen: 6.636.235,-Ft. Ehhez a 2011. évi költségvetésében 1.327.247,-Ft
                           pályázati önrészt biztosít a képviselő-testület.
                        
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

                           Felelős:Király Péter polgármester 
                           Határidő:2011. április 01.



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
32/2011. (III.28.) számú Határozata

az Önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatainak megvalósításáról, valamint a 2011. 
évi költségvetésében a sportra elkülönített keret meghatározásáról

 
                           Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testülete felismerve a 
                           a tömegsport és a diáksport preventív jellegét,egészségre gyakorolt             
                           pozitív hatását, a korábbi évekhez hasonlóan támogatja a helyi civil 
                           szervezeteket( Öttevényi Torna Club, Öttevényi Majorette csoport,  
                           Öttevényi Kézilabda Egyesület) valamint az iskolai diáksportot és 
                           erre a 2011. évben a költségvetésében 4.250 eFt-ot különít el. 

                           Az önkormányzat sporttal kapcsolatos részletes feladatait a sportról
                           szóló 13/2004. (XII.15.) számú önkormányzati rendelet tartalmazza,
                           melyet a pályázati anyag részeként teljes terjedelmében megküldünk.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert a pályázat benyújtására.

                           Felelős:Király Péter polgármester
                          Határidő: 2011. április 01.                                       

Ezt  követően  ifj.  Börzsei  László  képviselő  felvetette  kinek a  feladata  a  háza  előtti  árok 
rendbentartása, betemetés után kiásása, áteresszel történő ellátása. Véleménye szerint, minden 
lakó maga előtt köteles azt megcsinálni.

Király Péter polgármester válaszában elmondta – és ezzel a többi képviselő is egyetértett- 
hogy  a  gáz,  valamint  a  szennyvízberuházás  kapcsán  lettek  döntő  többségében  az  árkok 
betemetve, így a tulajdonosoktól nem lehet utólag a helyreállítást kérni. 

Kövecses  Timea  alpolgármester megemlítette,  hogy  április  hónapban  lehet  majd 
belvízelvezetésre pályázni, viszont ahhoz kész tervekkel kell rendelkezni. 
A testület véleményes szerint az Akác u. , a József A. u, a Jókai u, valamint a Fő u. ezekkel 
érintett  szakaszai a leghamarabb megoldandó feladatok, és felhatalmazták a polgármestert, 
hogy  ezen  szakaszokra  készíttetsen  terveket,  hogy  a  pályázati  feltéteknek  megfeleljen  az 
önkormányzat.
Szó esett még a gyalogátkelőhely pályázatról, mely még elbírálás alatt van.
                
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 
9 órakor a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
       ifj. Rácz József                                                                     Sik Gyula               
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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