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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2011.  november  24. 
napján  17 órakor az öttevényi Faluházban  megtartott közmeghallgatásról. 

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

Igazoltan távol:           ifj. Börzsei László képviselő

Állandó tanácskozási joggal meghívott:  Kövecses Timea alpolgármester
                                                                     Németh Dóra jegyző

A lakosság részéről kb. 60 fő állampolgár jelent meg.

Király Péter polgármester köszöntötte 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. Tájékoztató  az Önkormányzat  2011. évi  helyzetéről,  a költségvetés  alakulásáról,  a 
tervezett és megvalósított beruházásokról, tájékoztató a képviselő-testület munkájáról
Előadó: Király Péter polgármester

2. Tájékoztató  a  jegyzői  hatáskörbe  tartozó  államigazgatási  feladatok  ellátásáról, 
valamint a lakosságot érintő új jogszabályokról
Előadó: Németh Dóra jegyző

     1. napirendi pont
Tájékoztató az Önkormányzat 2011. évi helyzetéről, a költségvetés alakulásáról , a 
tervezett  és  megvalósított  beruházásokról,  tájékoztató  a  képviselő-testület 
munkájáról
Előadó: Király Péter polgármester
             



Király  Péter  polgármester  részletesen  ismertette  az  önkormányzat  2011.  évi 
költségvetésének  alakulását,  a  2011.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.

Peczár László ÖTC elnök elmondta, hogy nyáron keresték meg öttevényi barátai, vállalja el 
a  az  Öttevényi  Torna  Club  elnöki  posztját.  Elnökként  a  feladatát  el  fogja  végezni  attól 
függetlenül,  hogy nem Öttevényen  lakik  és  nem áll  minden  hétvégén  a  pálya  szélén.  Az 
elnöknek nem az a dolga, hogy jelen legyen minden meccsen, hanem az, hogy ötleteljen és ha 
kis mértékben is változásokat hozzon. Az elmúlt időben elhangzott, hogy nem lehet őt elérni, 
holott az önkormányzatnál megvan a telefonszáma, e-mail címe, lakcíme, eddig kétszer kapott 
meghívást. Nem biztos, hogy mindig jelen tud lenni, de az elnökségből 9 tag öttevényi, így 
mindig lesz képviselve. Véleménye szerint a csapat jelenlegi önkormányzat általi támogatása 
az  egyik  legkevesebb  az  osztályban,  bár  számadatok  nem  állnak  rendelkezésére.Azt  is 
elmondta, hogy az ETO öregfiúkban focizik, így sok öltözőfelújítást látott, melyhez páylázati 
úton lehet hozzájutni. Azt is megjegyezte, hogy az ÖTC nem 11 ember, hanem egy közösség, 
amely  gyönyörű  környezetben működik,  továbbá,  hogy szívesen segíti  a  csapatot  a  maga 
lehetőségeivel.

Király Péter polgármester válaszában elmondta, hogy 2010-ben Börzsei Ferenccel együtt 
jártak utána, mekkora összeggel is támogatja az Önkormányzat a sportot. Nos a tavaly adatok 
szerint az első három hely egyikén. Egyébként 3-szor hívta meg az önkormányzat az ÖTC új 
elnökét, a múlt heti testületi ülésre két elnökségi tag el is jött, ahol a jövő évről próbáltak 
tárgyalni. Ott is elhangzott,  hogy 2012. évre az önkormányzat  nem vállalhat előre konkrét 
összeget, hisz a jövő év még bizonytalan.

Bider  Zsolt  elnökségi  tag  elmondta,  hogy  2,5  millió  Ft-al  támogatja  a  labdarúgást  az 
önkormányzat, de egyebekben nem. A pálya fennartásába, működtetésébe, resziköltségébe az 
önkormányzat nem száll be.

A polgármester elmondta, ez mind igaz, amennyiben az önkormányzat működtetné a pályát 
nem megyei I. osztályú csapatot tudna fenntartani.

Molnár  Róbertné  öttevényi  lakos,  hosszas  hozzászólásának  lényege,  hogy  a  jegyző 
véleménye  szerint,  nem megfelelően  járt  el  az  ő  szabálysértési  ügyében,  sérelmezi,  hogy 
kötelezettségei  csak  neki  vannak,  a  másik  félnek  nem,  javasolta,  hogy  az  önkormányzat 
vezetése valamennyi állampolgárnak írja le , mik a jogai és a kötelezettségei, mert azt sokan 
nem  tudják.  Elmondta  még,  ez  a  falu  visszafelé  megy,  nem  pedig  előre,  látta  ugyan  a 
polgármester beszámolójából, mennyi minden valósult meg az idén, mégis azt mondja, hogy 
nem fejlődik Öttevény. Az elmúlt testületi ülést figyelte a férjével és ő is jó ötletnek tartja,  
hogy a vért helyben vegye le az orvos, úgy mint a környező településeken. Szólt még arról, 
kihez fordulhat patkányírtás ügyében.

Makkos Mária  öttevényi lakos szót kért és a mellékletben foglalt levelet olvasta fel, majd 
hozzátette, hogy a vér elszállítása az önkormányzatnak 31.000,-Ft-ba kerül éves szinten.

Király  Péter  polgármester  elmondta,  hogy  az  önkormányzat  nem  lesz  akadálya  a 
megvalósításnak, de ehhez a doktornővel is beszélni kell, ki kell kérni az ő véleményét is. 



Ezt követően szót kért Winkler Zsolt plébános és a mellékletben foglalt kérelmet olvasta fel, 
melyben a Templom felőjításához kér önkormányzati támogatást.

Király Péter polgármester válaszában elmondta, hogy az önkormányzat képviselő-testülete 
2012.  februárjában  tud  érdemben  tárgyalni  a  kérelemről,  amikor  már  látja  a  2012-es 
költségvetést.

2. napirendi pont
Tájékoztató a jegyzői hatáskörbe tartozó államigazgatási feladatok ellátásáról, valamint 
a lakosságot érintő új jogszabályokról
Előadó: Németh Dóra jegyző

A jegyző a mellékletben foglaltak szerint tájékoztatta a lakosságot a jogszabályváltozásokról, 
egyéb jegyzői feladatokról.

Mivel  több  kérdés  nem  hangzott  el  a,  polgármester  megköszönte  az  érdeklődést  és  a 
nyilvános közmeghallgatást 18.20 órakor bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                   Németh Dóra
      polgármester                                                                       jegyző

       Sik Gyula                                                                         Fehérvári Károly        
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő


	        Király Péter                                                                   Németh Dóra

