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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének  2011. május 11. napján 
17.15 órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott  nyilvános  testületi 
üléséről.

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

Igazoltan távol:         Sik Gyula alpolgármester  
                              
Állandó  tanácskozási  joggal  meghívott: Németh  Dóra  jegyző,  Kövecses  Timea 
alpolgármester

A lakosság részéről 3 fő jelent meg.

A képviselő-testületi ülést az Öttevényi Kábel-TV rögzítette.

Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület tagjait, a televízión keresztül a 
lakosságot  és  a  megjelent  öttevényi  lakókat.   Megállapította,  hogy  a  képviselő-testület 
határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 6 jelen van. Sik Gyula képviselő jelezte 
egyéb elfoglaltsága miatt nem tud részt venni a testületi ülésen. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében a polgármester felkérte Fehérvári 
Károly és Tuba 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 a 12/2008. (IX. 18.) számú Öttevény Helyi Építési Szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester 

3. Előterjesztés a közterület használatáról szóló többször módosított 9/2001. (IV.25.) sz. 
rendelet módosításáról
Előadó: Király Péter polgármester

  Németh Dóra jegyző
4. Előterjesztés a temetőről szóló…/2011.(…) számú rendelet-tervezetről

Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

5. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2010. évi tevékenységéről



Előadó: Molnár Katalin védőnő
6. Tájékoztató a helyi gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról

Előadó: Lehotczky József családgondozó 
7. Előterjesztés az önkormányzat tulajdonában lévő építési telkek árának meghatározá-

sáról
      Előadó: Király Péter polgármester
8. Javaslattétel az öttevényi Földváry Tibor Sportcsarnok további működtetésére

Előadó: Király Péter polgármester
              Németh Dóra jegyző

9. Egyebek 
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

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

Király Péter polgármester megkérte a jegyzőt, ismertesse a napirendi pontot.

Németh Dóra jegyző az írásban kiküldött anyagot szóban annyival egészítette ki, az áprilisi 
ülés legfontosabb döntése a civilek támogatása volt. A támogatási szerződést április 28, ill. 
29.  napján  a  civil  szervezetekkel  megkötötte  az  önkormányzat  és  másnap  sor  került  a 
támogatás  kiutalására.  A másik  fontos  döntés  a  sportcsarnok működtetésére  kiírt  pályázat 
értékelése volt, erről később külön napirendi pont rendelkezik majd.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
40/2011. (V.11) 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 a 12/2008. (IX. 18.) számú Öttevény Helyi Építési Szabályzatáról és 
szabályozási tervéről szóló rendelet módosításáról 

      Előadó: Király Péter polgármester

Király  Péter  polgármester  ismertette  az  írásban  megküldött  anyagot.  Elmondta,  hogy a 
rendezési terv módosítását  2010. szeptemberében határozta el  a testület.  A módosításra  az 
elkészült hulladékudvar, a vasút melletti területek gazdasági területként történő hasznosítása, 
valamint egyéb kisebb változás miatt kerül sor. Ezen túl érkezett egyedi igény is, mely szerint 
Tömördi Géza öttevényi vállalkozó a Győri u-n lévő építési területen kérte, hogy a korábbi 4 
lakásos társasházból 6 lakásos társasház építését valósíthassa meg. Ennek az egyedi kérésének 
a tervezővel  való egyeztetés során nem volt  akadálya,  így a rendelet  4.§-a rendelkezik az 



átminősítésről.  Közben a lakások elkészültek,  a lakók beköltöztek és sajnálatos  módon az 
említett társasházban gondok jelentkeztek a fűtés és a melegvíz-ellátás terén. A lakók kéréssel 
fordultak az önkormányzathoz, hogy az önkormányzat ne minősítse 6 lakásossá az övezetet, 
hiszen  az  építtető  és  a  tulajdonosok  között  peres  eljárás  folyik,  egyébként  is  4  lakásos 
társasházról szól a szerződésük, ennek tudatában költöztek a településre. Így a polgármester 
javasolta, hogy a rendelet-tervezet 4. §-a kerüljön ki a rendeletből.
Ezek után megkérte a képviselő-testület tagjait, mondják el véleményüket.

A  képviselő-testület  több  tagja  elmondta,  őket  is  megkeresték  a  társasházban  lakók  a 
kérésükkel  és  valamennyien  úgy  foglaltak  állást,  hogy  a  lakókat  támogatják,  és  nem 
támogatják az övezetben a 6 lakásos társasház megépítésének lehetőségét.

Mivel a testületben egyetértés volt e kérdésben a polgármester szavazást rendelt el először a 
4.§  rendelkezéseinek  figyelmen  kívül  hagyása,  majd  az  így  módosított  rendelet-tervezet 
elfogadása tárgyában.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
41/2011. (V.11) számú Határozata

Öttevény helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet-tervezet
4.§-ának figyelmen kívül hagyásáról

                           A képviselő-testület az előterjesztés 4.§-ában foglaltakat nem 
                           kívánja módosítani, a 4.§-t kiveszi a módosításból.

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetésénél
                           legyen figyelemmel e módosításra.
 
                            Felelős: Németh Dóra jegyző
                            Határidő. 2011. május 18.

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
7/2011. (V.18) számú Rendelete

Öttevény Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervéről szóló 12/2008.(IX.18.) 
számú rendelet módosításáról 

                           A képviselő-testület az 41/2011. (V.11.) számú határozatban 
                           foglaltak figyelembe vételével fogadja el az előterjesztést.

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

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. május 20.        



      3. napirendi pont
Előterjesztés  a  közterület  használatáról  szóló  többszörösen  módosított  9/2011. 
(IV.25.) számú rendelet módosításáról

      Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző        

Király Péter polgármester elmondta, hogy a 2001. évben elfogadott rendelet is tartalmazott 
már az alkalmi és mozgó árusítást  végzőkre ilyen  szabályokat,  majd ez később kikerült  a 
rendeletből.  A  rendelet  módosítására  azért  van  szükség,  mert  a  mozgóárusok  a  helyi 
boltosoknak konkurenciát jelentenek, ugyanakkor semmiféle bevételi forrást nem jelentenek 
az  önkormányzatnak.  A  tervezet  szerint  a  polgármester  köti  meg  a  közterület-használati 
szerződést.  A polgármester  kihangsúlyozta azon mozgóárusokról  van szó,  akik a település 
közterületén  megállnak,  az  árut  kipakolják  vagy  pultot  helyeznek  el  e  célra.  Azon 
mozgóárusokat nem tudjuk a rendelet hatálya alá venni, akik járják a települést és az utcán 
árulnak.
Kérte a testületet tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.

Tuba Kálmán képviselő arra kereste a választ, tehet e időbeli korlátozást az önkormányzat a 
mozgóárusoknál. 

Fehérvári Károly képviselő véleménye szerint nehéz eldönteni, hogy a helyi vállalkozókat 
támogassuk e, vagy a lakosoknak adjuk e meg a választási lehetőséget.

Ezt követően kisebb vita alakult ki a mozgóárusok működésével, ellenőrzésével kapcsolatban, 
majd a  jegyző  ismertette  a  vonatkozó jogszabályi  előírásokat.  E szerint  2009. októberétől 
változott  lényegesen  a  kereskedelmi  tevékenységek  végzésére  vonatkozó  szabályozás.  Ezt 
követően nem kell már hozzájárulást adni a településen lévő mozgóárusításhoz, hanem ez egy 
bejelentés köteles tevékenység, melyet a székhely szerint illetékes jegyzőnél kell bejelenteni. 
Ő  veszi  nyilvántartásba  a  vállalkozót.  Természetesen  ennek  meglétét  az  önkormányzat 
jegyzője a közterületi szerződés megkötésekor vizsgálhatja. Egyebet az önkormányzat  nem 
tehet, és a képviselő-testület nem veheti el a jegyző határkörét. 

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

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
8/2011. (V.18.) számú Rendelete

a közterület használatáról szóló 9/2011. (IV.25.) számú rendeletének módosításáról

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el az 
                           előterjesztést.

                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
                                                              
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           kihirdetéséről.



                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. május 20.        

4. napirendi pont  
    Előterjesztés a temetőről szóló…/2011. (V..) számú rendelet-tervezetről
    Előadó: Király Péter polgármester 
                 Németh Dóra jegyző
              
A polgármester részletesen ismertette a rendelet indokolásáról szóló előterjesztést. Kiemelte, 
hogy a jelenlegi  javaslat  az,  hogy az önkormányzat  saját  maga üzemeltesse  a  temetőt,  és 
vegyen  fel  egy  gondnokot  a  feladat  ellátására.  Azt  is  javasolta,  hogy  a  későbbiekben 
tárgyalandó sportcsarnok üzemeltetéssel  és egyéb  gondnoki  feladatokkal  közösen eljött  az 
ideje az önkormányzati nonprofit kft. üzemeltetésén való elgondolásra. Ezért úgy gondolja, 
hogy akit  július  01-től  a  temetőbe  felvennénk,  később a  kft.  alkalmazottja  lenne  és  más 
feladatot  is  ellátna,  hiszen  a  temető  karbantartása  nem  igényel  napi  8  órás  munkaerőt. 
Javasolta  továbbá,  hogy  a  júniusi  ülésre  kerüljön  kidolgozásra  az  önkormányzati  kft. 
létrehozásának jogi, anyagi, személyi, tárgyi feltételeiről egy előterjesztés.

A  jegyző  elmondta,  hogy  a  temetőrendeletet  és  a  temető  működtetést  külön  kell  venni. 
Emlékeztette a testületet, a polgármester kérte az előző ülésen, hogy rendezzük a rátemetés 
szabályait,  és  azt  is  említette,  hogy gondot  okoz a  temető  megfelelő  színvonalon  történő 
karbantartása. Az előkészítő munka során átnéztek több városi, települési rendelet, és közben 
kiderült,  több  dolgot  is  szabályozni  célszerű.  Ez  a  nyilvántartás-vezetést,  a  temetőben 
végezhető munkákat és annak díjait jelentette, mely utóbbit az 1. számú melléklet tartalmazza. 
Eddig csak temető fenntartási hozzájárulást tartalmazott a rendelet és ez idáig ez a bevétel is a 
JÓSZÍV  temetkezési  vállalkozást  illette.  Most  szabályozzuk  a  temetésenként  fizetendő 
ravatalozó használati díjat, továbbá a temetőben végzendő munkáknál a közterület használati 
díjat.

A polgármester  elmondta,  hogy jelenleg éves szinten 1 millió Ft kiadást jelent a temető, 
bevételi  oldalon semmit.  Ha az önkormányzat  működteti,  ezek a díjak az önkormányzatot 
illetik.  Fontosnak  tartja,  hogy  a  nyilvántartás  vezetését  vegye  át  a  hivatal,  sokkal 
megnyugtatóbban megoldás lenne.  Javasolta azt is,  hogy a nyitva tartást  ne szabályozza a 
testület, így a temető folyamatosan látogatható.

Ezekkel a jelenlévők egyetértettek.

A polgármester egy nehezen megoldható feladatot lát: a szemétszállítás kérdését. A szelektív 
hulladékgyűjtés csak a lakosságra vonatkozik, a közületekre nem. Eddig a JÓSZÍV szállította 
el a szemetet, ami kb. 500.000,-Ft-ot jelentett a kiadásokból.

Kövecses  Timea  alpolgármester  támogatta  az  önkormányzati  kft.  megalakításának 
lehetőségét  és  azt  is,  hogy a  temető  üzemeltetését  az  önkormányzat  maga  lássa  el.  Ő is 
érdeklődött,  melyik  önkormányzat  hogy  oldja  meg  a  feladatot,  a  legtöbb  helyen  az 
önkormányzat  végzi  a  feladatot,  egy-egy  esetben  az  egyház,  de  a  szemét  elszállítása 
mindenhol problémás. A KOMSZOL nagyon magas áron vállalja az elszállítást.

A szemét elszállításának lehetséges módjáról hosszabb vita alakult ki, hogy az kinek lesz a 
feladata és milyen megoldásban gondolkodhatunk.



A vita végén Király Péter polgármester az alábbi határozati javaslatot terjesztette a testület 
elé: Öttevény község Önkormányzata 2011. július 01. napjától ellátja a temető karbantartási 
feladatokat. Erre a feladatra 1 fő 8 órás munkaerőt vesz fel az önkormányzat, aki a később 
létrehozandó önkormányzati kft. alkalmazottja lesz. Az önkormányzat a JÓSZÍV temetkezési 
kft-fel  a  szerződését  felbontja.  Javasolta  továbbá,  a  testület  bízza  meg  a  jegyzőt,  hogy a 
júniusi ülésre dolgozza ki az önkormányzati kft. megalakításának jogi, pénzügyi, személyi, 
tárgyi feltételeiről szóló előterjesztést és azt terjessze a testület elé.

A  képviselők  egyetértettek  a  polgármester határozati  javaslatával  és  6  igen  egyhangú 
szavazattal meghozták alábbi határozatukat:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
42/2011. (V.11) számú Határozata

öttevényi köztemetők önkormányzat általi üzemeltetéséről

                           A képviselő-testület elhatározza, hogy 2011. július 01. napjától
                           saját maga üzemelteti az öttevényi temetőket ( régi és újtemető).
                           Ennek érdekében a JÓSZÍV temetkezési kft-vel felbontja a szerződését 
                           2011. június 30. napjára. 
                           Pályázatot hirdet továbbá 1 fő részére temetőgondnoki feladatok ellátására
                           2011. július 01. napjától. 
                           Az önkormányzat elhatározza, hogy a temetőgondnok a későbbiekben
                           létrehozandó önkormányzati kft. alkalmazottja lesz.
                           A képviselő-testületet felkéri a jegyzőt, dolgozza ki az önkormányzati kft.
                           létrehozásának jogi, tárgyi, személyi, pénzügyi feltételeiről szóló 
                           anyagot és azt a 2011. júniusi ülésén terjessze a testület elé.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, gondoskodjon a szerződés
                           felbontásáról, illetve a pályázat kiírásáról és a munkaerő-felvételi eljárás 
                           lebonyolításáról.
 
                            Felelős: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
                            Határidő.2011. május 25, illetve 2011. május 20. a meghirdetés tekintetében
                                           2011. június 15. az előterjesztést illetően

A határozathozatalt követően a polgármester szavazást rendelt el a temetőről szóló rendelet-
tervezet tárgyában úgy, hogy az 1. számú mellékletből a temető nyitva tartása kimarad, hiszen 
azt a testület nem kívánja szabályozni.

A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta alábbi rendeletét:

Öttevény község Önkormányzati képviselő-testületének
9/2011. (V.18.) számú Rendelete

a temetőről és temetkezési tevékenységről

                           A képviselő-testület az előterjesztésben foglaltak szerint fogadja el az 
                           előterjesztést azzal, hogy az 1. számú mellékletben nem kerül szabályozásra
                           a nyitva tartás rendje.
                           



                           A rendelet-tervezet és az elfogadott rendelet a melléklet részét képezi.
                                                              
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a rendelet
                           kihirdetéséről.

                           Felelős: Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2011. május 20.        

                            
5. napirendi pont
Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2010. évi tevékenységéről                                   
Előadó: Molnár Katalin védőnő 
            

Molnár Katalin védőnő részletesen ismertette az az írásban kiküldött anyagot. 

Kérte a jelenlévőket mondják el véleményüket, tegyék fel kérdéseiket.

Király  Péter  polgármester  elmondta,  hogy  a  védőnőről  a  szülők  részéről  csak  pozitív 
visszajelzés  érkezett,  a  védőnő és  az  önkormányzat  kapcsolata  zökkenőmentes,  köszöni  a 
védőnő munkáját.

Kövecses  Timea  alpolgármester megkérdezte  a  gyermekorvossal  milyen  a  kapcsolata  a 
védőnőnek.

Molnár  Katalin  védőnő  szerint  jó  munkakapcsolatban  vannak,  zökkenőmentes  a  közös 
munka.

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

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
43/2011. (V.11) számú Határozata

a Védőnői Szolgálat 2010. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

                           A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat 2010. évi tevékenységéről
                           szóló beszámolót az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.     
                            
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
 
                             

6. napirendi pont
Tájékoztató a helyi gyermekvédelmi és gyámügyi feladatok ellátásáról              
Előadó: Lehotczky József családgondozó
            

Lehotczky  József  családgondozó  részletesen  ismertette  az  előterjesztést,  majd  kérte  a 
testületet, hogy a 2011. évben is támogassák a nyári tábort 23.000,-Ft-al.



Ifj.  Börzsei  László  képviselő  megkérdezte,  mennyire  van  jelen  a  településen  a  fiatalok 
körében a drog.

A  családgondozó  válaszában  elmondta,  hogy  a  nem  tapasztalt  még  ilyent  ebben  a 
korosztályban, de ez nem biztosíték semmire.

Ezt követően beszélgetés kezdődött arról, milyen előadásra lehetne a szülőket is elcsábítani. 
Felmerült Zacher Gábor és dr. Csernus Imre neve is.

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
44/2011. (V.11) számú Határozata

a Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi tájékoztatójának elfogadásáról

                           A képviselő-testület a helyi gyermekvédelmi és gyámügyi 
                           feladatok ellátásáról ( gyermekjóléti szolgálat) szóló tájékoztatót                  
                           az előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja.     
                            
                           Az előterjesztés a melléklet részét képezi.
                           
                                         
7. napirendi pont
Előterjesztés  az  önkormányzat  tulajdonában  lévő  építési  telkek  árának 
meghatározásáról
Előadó: Király Péter polgármester
             

Király Péter polgármester az írásban kiküldött anyagot szóban azzal egészítette ki, hogy az 
elmúlt  2  évben  a  Miklósi  úton  lévő  telkekből  egyet  sem sikerült  eladni,  viszont  a  Jókai 
utcában 2009-ben kialakított közmű nélküli telkeket mind értékesítette az önkormányzat, mert 
sokkal kedvezőbb áruk volt. A határozati javaslatban bruttó 3.000.000,-Ft-os ár szerepel 4,2 
millió Ft helyett. Elmondta még, hogy az a cél, hogy minél több lakosa legyen a településnek, 
és  az  előterjesztésből  is  látszik,  hogy  az  önkormányzat  1.500.000,-Ft-ot  költött  egy-egy 
telekre, tehát így is nyereséggel lehet értékesíteni azokat.

A polgármester  által  elmondottakkal  Fehérvári  Károly  képviselőn kívül  mindenki  egyet 
értett. A testület méltatta, hogy így az Öttevényre költözők után a település részesül állami 
támogatásban, ha gyermekük születik, ide tud járni már bölcsődés kortól.

Fehérvári  Károly azt  sérelmezte,  hogy aki  korábban vásárolt  telket,  annak többet  kellett 
fizetni. Erre a többi képviselő válasza az volt, hogy nem lehet a jelen gazdasági helyzetet a 
múlttal  összehasonlítani.  Azon az állásponton voltak,  inkább biztos  bevétel,  mint  vagyon, 
amire költeni kell, hiszen azt gondozni kell.

Mivel  több kérdés nem hangzott  el  a  polgármester  szavazást  rendelt  el  a  napirendi  pont 
tárgyában az előterjesztésben foglalt határozati javaslat szerint.



A képviselő-testület  5  igen  1  tartózkodás  (Fehérvári  Károly  képviselő)  mellett  meghozta 
alábbi határozatát:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
45/2011. (V.11.) számú Határozata 

a Miklósi u-i 738/75, 738/74, 738/83-85, 738/79 hrsz-ú
beépítetlen területek (önkormányzati telkek) vételárának

egységes 3.000.000,-Ft-ban történő megállapításáról

                           A képviselő-testület a fenti hrsz-ú beépítetlen területek vételárát
                           egységesen bruttó 3.000.000,-Ft-ban határozza meg. 

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a KÉK-DUNA 
                           rádióban hirdesse meg az ingatlanokat.

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. május 20.
                           

8. napirendi pont
Javaslattétel az öttevényi Földváry Tibor Sportcsarnok további működtetésére 
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester ismertette az írásban kiküldött anyagot. Ezt követően elmondta, 
hogy  az  elképzelés  szerint  a  Sportcsarnokot  2011.  május  10.  napjától  az  önkormányzat 
üzemelteti.  A  2011.  júniusi  ülésre  pedig  kidolgozásra  kerül  egy  anyag,  mely  egy 
önkormányzati  kft.  létrehozásáról  szól  és melynek  része lesz a  sportcsarnok működtetése. 
Javaslatot vár a bérleti díj meghatározására, arra, hogy azt ki szedje be.

Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő javasolta, hogy augusztus 31-ig kedvezményesen 3.000,-
Ft-ban kerüljön megállapításra a bérleti díj, és azt a helyszínen lehessen befizetni.

Ezzel a testület is egyetértett.

Tuba Kálmán képviselő  javasolta,  hogy a kézilabdásoknak ennél  alacsonyabb összegben 
kerüljön  megállapításra  a  bérleti  díj.  A  testület  a  pályázati  kiírásban  foglaltakhoz 
ragaszkodott,  hogy részükre 2.500,-Ft/óra legyen a díj. Ezzel Tuba Kálmán képviselő nem 
értett egyet. 

Felmerült  a  büfé működtetésének  kérdése,  melyre  az  az egyezség  született,  hogy a 2011. 
júniusi ülésen tesznek pontot a kérdésre.

A  testület  hosszasan  elbeszélgetett  még  a  működtetés  előnyeiről,  hátrányairól,  majd  a 
polgármester szavazást rendelt el a napirendi pont tárgyában.

A képviselő-testület 5 igen 1 tartózkodás (Tuba Kálmán képviselő) mellett meghozta alábbi 
határozatát:



Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
46/2011. (V.11.) számú Határozata 

az öttevényi Földváry Tibor Sportcsarnok további működtetéséről

                           Öttevény Község Önkormányzati Képviselő-testülete elhatározza, hogy 
                           2011. május 10. napjától saját maga üzemelteti a sportcsarnokot az alábbi 
                           feltételek mellett:

1. A Sportcsarnok bérleti díját a képviselő-testület 
             2011. május 10-2011. augusztus 31. napja között bruttó 3000,-Ft/óra,
             az Öttevényi Kézilabda Egyesület részére bruttó 2.500,-Ft/óra 
              kedvezményes összegben állapítja meg.

2. A  megállapított  bérleti  díjat  az  igénybevételkor  számla  ellenében  Tóth  Tiborné 
gondnoknak kell a helyszínen megfizetni.

3. A sportcsarnok igénybevételét  Tóth Tibornénak kell  bejelenteni  a  70-331-8480-as 
telefonszámon, lehetőleg az igénybevételt megelőző nap 12 óráig.

4. A képviselő-testület a büfé üzemeltetéséről a 2011. júniusi ülésén dönt.

                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakat 
                           a sportcsarnokban függessze ki.                         

                           Felelős: Király Péter polgármester
                           Határidő: 2011. május 20.
                           
9.napirendi pont
Egyebek
Előadó: Király Péter polgármester
             Németh Dóra jegyző

Király  Péter  polgármester  az  alábbiakban  számolt  be  az  elmúlt  ülés  óta  eltelt  fontos 
feladatokról és a megtett intézkedésekről:

1. Javasolta, hogy a testületi ülést június 22-re tegye át a testület, mivel a polgármester 
elutazik. Ezzel a képviselők egyetértettek.

2. Elmondta, hogy megnyertük LEADER játszótér pályázatot 7,7 millió Ft-al és az ÁFA 
tartalmat  kell  önerőként  hozzátennünk.  Felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  utólag 
finanszírozott a pályázat.

3. Ismertette,  hogy a Tsz iroda előtti  út  kátyúzási  munkáit  megrendelése,  figyelembe 
véve  az  Arany  János  és  a  József  a  utcák  kátyúzásait  is.  Itt  Kövecses  Timea 
alpolgármester és ifj. Börzsei László képviselő is megjegyezte, hogy az Arany János 
utcában nem elég a kátyúzás árkolni is kell.

4. Beszámolt  a  Nagytérségi  Hulladékgazdálkodási  Társulás  ügyéről,  ami  egyelőre 
függőben  van,  mivel  Öttevény  és  Ács  település  nevében  egy  ügyvéd  átnézi  az 
okiratokat. Választ kaphatunk arra, valóban mit követelhet rajtunk a GYŐRSZOL Zrt.



5. Tájékoztatást  adott  a  SAT  Signál  Kft-vel  kötendő  szerződésről.  E  szerint  bérleti 
szerződéssel havi 40.000 Ft/hó összeg a Faluház villamos költségeinek 80 % át fedezi, 
visszamenőleg  2011  január  1-től.  Valószínű,  hogy  hamarosan  az  egész  rendszert 
átvenné a VIDANET ugyanezen szerződés bérleti feltételeivel.

6. TIOP 1.1.1. pályázat befejező szakaszához érkezett, folyamatban van az elszámolás.

7. Az áprilisi döntésnek megfelelően megrendelte a belvízelvezetés tervezési munkáit.

8. Röviden tájékoztatást  adott  a LIMES római útról,  elmondva a belépési  lehetőséget 
illetve a jövőre nézve pályázati lehetőségek

9. Elmondta  a  közelgő  programokat  és  egyben  valamennyire  meghívta  a  testületet: 
Megyei tűzoltó verseny május 21 8.00 óra Sportpálya, Hősök napi rendezvény május 
29. 10 óra, Nyárasdi találkozó május 27. 15.00 óra sportcsarnok.

10. Végül  tájékoztatta  a  testületet,  hogy  megrendelte  Öttevény  közműhálózatának 
digitalizálását, mely nagyban segíti a mindennapi hivatali feladatokat.   

11. Kérte  a  támogatást,  hogy a  hivatal  mögött  kialakított  parkolóra  megrendelhesse  a 
térkövet. A testület ezt támogatta.

12. Kérte  a  támogatást  a  gyermekjóléti  szolgálat  által  szervezett  nyári  táborozáshoz 
23.000,-Ft  összegben.  Ezt  a  képviselők  támogatták  úgy,  hogy  arról  utólag  el  kell 
számolni.

Ezt  követően  Kövecses  Timea  alpolgármester  kért  szót  és  elmondta  nem  ért  egyet  az 
öttevényi JOBBIK kiadványában leírtakkal, mert a település országgyűlési képviselője Kara 
Ákos a FIDESZ-KDNP színeiben, mert a döntéseket egy testület hozza, nem egyedül a párt 
színében bejutott képviselő, és javasolta, a jövőben tettekkel és ne szavakkal bizonyítson.

Tuba Kálmán képviselő válaszában elmondta, tudja ki a település országgyűlési képviselője, 
a kiadványon az szerepel a JOBBIK Győr-Moson-Sopron megyei országgyűlési képviselőjét 
hívják meg. Elmondta még, hogy a következő számban helyesbíteni fogja, hogy ez egy közös 
munka eredménye.

      
                         
Mivel egyéb kérdés nem hangzott el, Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és 
20.00 órakor a nyilvános ülést bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

 
       Fehérvári Károly                                                              Tuba Kálmán                   
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                        jegyzőkönyv-hitelesítő
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