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Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 16. napján 16 
órakor az öttevényi Polgármesteri Hivatal termében megtartott rendkívüli nyilvános testületi 
üléséről

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

Igazoltan távol:          Kövecses Timea alpolgármester

Állandó tanácskozási joggal meghívott: Németh Dóra jegyző

Király Péter polgármester  köszöntötte a képviselő-testület  tagjait,  megállapította,  hogy a 
képviselő-testület határozatképes mivel a megválasztott 7 képviselőből 7 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte ifj. Raczenböck Kálmán és 
Tuba Kálmán képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Ezt követően ismertette a rendkívüli ülés témáit, melyek a következők:

1) A Sportcsarnok jövőjének kérdése                                  
Előadó: Király Péter polgármester

2) A gyermekorvosi feladat ellátásának jövője 
Előadó: Király Péter polgármester 

3) Egyebek                                                                                      
      Előadó: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző

1. napirendi pont  
A Sportcsarnok jövőjének kérdése                                               
Előadó: Király Péter polgármester       

Király Péter polgármester ismertette a testülettel, hogy a Sportcsarnok üzemeltetőjével az 1 
éves szerződés 2012. augusztus 31. napján lejár. Elmondta, hogy a bérlő a 2012. évi bérleti 
díjakkal tartozik, összesen 1.428.000 Ft-al.  Telefonon többször adott haladékot a bérlőnek, de 
a határidő letelt. Közben a jegyző is küldött hivatalos levelet a tartozás rendezésére, de sem 
válasz, sem bérleti díj nem érkezett a mai napig a számlára. Javasolta, hogy azonnal hirdesse 
meg  az  üzemeltetést  a  büfé  és  a  sportcsarnok  vonatkozásában  a  képviselő-testület  és  a 



jelenlegi szerződést 2012. július 31-i hatállyal nem fizetés miatt mondja fel. A kérdés az, hogy 
az egy hónapot hogyan oldja meg az önkormányzat.

A képviselők hosszan beszélgettek a működtetés lehetséges módjáról, felmerült, hogy szükség 
lenne egy művelődésszervező, programszervező alkalmazására az önkormányzatnál, erről a 
későbbiekben dönt majd a testület. Ettől független a jelenlegi helyzetet a rendelkezésre álló 
emberállománnyal kell megoldani. 
A  képviselők  végül  megegyeztek  abban,  hogy  a  pályázat  kiírására  a  2011.  februárban 
elfogadott határozat alapján kerüljön sor, azzal a különbséggel, hogy a Csarnok bérleti díja 
140.000 Ft, a büfé bérleti  díja 40.000 Ft/hó, ha pedig egybe kívánja valaki kivenni, akkor 
170.000 Ft /hó. A többi feltétel az akkori testületi döntés értelmében történik. A pályázatot a 
kábel-tv-ben,  a  honlapon és  a  Kisalföldben  is  meg kell  jelentetni,  augusztus  10-i  beadási 
határidővel. 
Az augusztusi működtetéssel kapcsolatban tisztázni kell jövő héten a foglaltságot, meg kell 
szervezni a nyitás-zárást, előtte pedig a hivatalos átadás-átvételt.
A polgármester javaslatot tett a bérleti díjra augusztus hónapban 3.000 Ft/óra összegben.

A  képviselő-testület  egyetértett  a  polgármester  javaslataival  a  szerződés  felmondása,  a 
pályázat  kiírása  és  az  augustusi  működtetés  tárgyában  és  7  igen  egyhangú  szavazattal 
meghozta alábbi határozatait:

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
45/2012. (VII.16.) számú Határozata

A POLUS Sport Kft-vel kötött szerződés felmondásáról             

                           A képviselő-testület 2012. július 31. napjával felmondja a Sportcsarnok
                           és a büfé tárgyában kötött szerződését a szerződésben foglaltak nem 
                           teljesítése miatt. 
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a határozatban foglaltakról
                           a bérlőt értesítse.
                           A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szerződés felmondásá-
                           ból eredő feladatokat (átadás-átvétel) végezze el.
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon az elmaradt bérleti
                           díj beszedéséről.
                    
                           Felelősök: Király Péter polgármester, Németh Dóra jegyző
                           Határidő: 2012. július 20. a határozat kézbesítése tárgyában
                                           2012. július 31. átadás-átvétel tárgyában
                                         

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
46/2012. (VII.16.) számú Határozata

A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére pályázat kiírásáról                       

                           A képviselő-testület a mellékelt pályázati felhívásban foglaltak szerint 
                           Meghirdeti a Sportcsarnok és a büfé üzemeltetését.                
                          
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a pályázati felhívást       



                           A Kisalföld napilapban, a község honlapján és a helyi KÁBEL-TV -ben
                           Tegye közzé.       
                           A pályázat benyújtásának határideje 2012. augusztus 10.     
                           A képviselő-testület nem zárja ki, hogy egy bérlő üzemeltesse a 
                           Sportcsarnokot és a büfét, ez esetben a bérleti díj bruttó 170.000 Ft/hó.
                           
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a pályázati felhívás
                           Közzétételéről.
                    
                           Felelős: Németh Dóra jegyző                                     
                           Határidő: 2012. július 18.                                       
                                           

                                  Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
47/2012. (VII.16.) számú Határozata

A Sportcsarnok 2012. 08.01-2012.08.31. napja közötti üzemeltetéséről

                           A képviselő-testület 2012. augusztus 01-2012. augusztus 31. napja között
                           Az önkormányzat alkalmazottaival működteti a Sportcsarnokot a foglalás 
                           Függvényében. A bérleti díj 3.000 Ft/óra bruttó.
                           
      

2. napirendi pont   
A gyermekorvosi feladat ellátásának jövőbeni kérdése 
Előadó: Király Péter polgármester      

Király  Péter  polgármester  tájékoztatta  a  jelenlévőket,  hogy dr.  Mentes  Szilvia  a  bérleti 
szerződést nem írta alá,  a számlákat visszaküldte és hozzá egy levelet,  melyben a rendelő 
hiányosságaira hívja fel a figyelmet. A probléma az, mint eddig is 600 kártya alatt nem lehet 
házi gyermekorvosi  körzetet  létrehozni.  Kunsziget,  Mosonszentmiklós a háziorvossal oldja 
meg a feladatot. A kérdés, hogyan tovább. Nyilván nem lehet tűrni, ami a gyermekorvos és az 
önkormányzat között zajlik évek óta, de gondoskodnunk kell megnyugtató megoldásról.

A testület beszélgetése kapcsán szóba került Abda és Börcs települések orvosainak a neve, a 
velük történő kooperáció, illetve a Győrből kijáró gyermekorvosok megkeresése.
Ezek az egyeztetések a polgármester és a jegyző feladatai.

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

Király Péter polgármester ismertette az óvoda tetőcseréjére kapott egyetlen árajánlatot. ( Az 
árajánlat a melléklet részét képezi.) A testület az abban foglaltakkal egyetértett.

Szó  esett  még  régi  iskola  bontási  munkáiról,  valamint  az  önkéntes  tűzoltó  egyesület 
helyzetéről, kiemelve, hogy szükség volna az egyesület összetartására.



A polgármester szólt a KEOP-os napkollektoros pályázat elszámolásának nehézségeiről, arról, 
hogy két hónappal a végleges elszámolás után még mindig nem történt meg az összeg utalása, 
mely majd 13 millió Ft. 

A jegyző néhány mondatban említést tett a köznevelési törvény módosításáról, melyet még ki 
nem hirdettek,  de  feladata  lesz  vele  a  testületnek,  hisz  az  iskolák  állami  kézbe  adásával 
kapcsolatban  dönteni  kell  szeptember  30-ig,  hogy  2013.  január  01-től  átveszi  e  az 
önkormányzat,  mivel  3.000  fő  alatti  település  az  államtól  a  működtetést.  A  működtetés 
feltételeiről  kormányrendelet  készül  majd.  Szintén  a  jövő  évet  érinti  a  járások 
megalakulásával  az  esetleges  létszámelvonás,  melyről  a  polgármesternek  kell  október  31. 
napjáig  megállapodni  a  kormánymegbízottal.  Véleménye  szerint  az  elfogadott  törvényből 
eredő  feladatok  a  két  igazgatási  ügyintéző  munkájának  10-10  százalékát  teszik  ki 
mindösszesen.

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt  és  17.30  órakor  a 
nyilvános ülést bezárta. 

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Tuba Kálmán                                                                    ifj. Raczenböck Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    


	        Király Péter                                                                        Németh Dóra

