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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  augusztus  29. 
napján  10  órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott  rendkívüli 
nyilvános testületi üléséről

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

Igazoltan távol: Tuba Kálmán képviselő, ifj. Rácz József 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 5 jelen van. 

A hatályos Szervezeti és Működési Szabályzat értelmében felkérte Fehérvári Károly és Sik 
Gyula  képviselőket jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

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

1) A Sportcsarnok és a büfé bérbeadására kiírt pályázat elbírálása   
Előadó: Király Péter polgármester

1. napirendi pont  
A Sportcsarnok és a büfé bérbeadására kiírt pályázat elbírálása                
Előadó: Király Péter polgármester       

Király Péter polgármester  ismertette a testülettel,  hogy a Sportcsarnok bérbeadására kiírt 
pályázatra egy érvényes pályázat érkezett, de az kevesebb bérleti összeget tartalmaz, mint az 
általunk megadott. 140.000 Ft-ot + a villanyköltséget és a vállalkozó kéri, hogy 2013. június 
30-ig  köttessen  a  szerződés.  Ezen  előzmények  ismeretében  javasolom,  hogy  az  előző 
pályázati kiírást minősítsük eredménytelennek, és írjunk ki újat úgy, hogy a szerződés 2012. 
szeptember  10.  napjától  2013.  június  30.  napjáig szóljon havi  140.000 Ft  bérleti  díj  és  a 
villanyszámla átvállalásával. A kiírásban szerepeljen, hogy a bérleti díjat előre, minden hónap 
15. napjáig kell megfizetni, és nemfizetés esetén azonnali hatályú szerződésbontásra kerül sor.

Ifj.  Raczenböck  Kálmán  képviselő  támogatta  az  új  pályázat  ilyen  feltételekkel  történő 
kiírását, és azt, hogy a korábbit tekintsük tárgytalannak.



Fehérvári Károly képviselő megkérdezte, mi lesz a korábbi bérlő tartozásával?

Király  Péter  polgármester  válaszában  elmondta,  a  jegyzőt  meghatalmazza  a  képviselő-
testület arra, hogy a rendelkezésre álló jogi úton intézkedjék a tartozás behajtásáról.

Fehérvári Károly képviselő megkérdezte és mi lesz akkor, ha nem jutunk a pénzükhöz, ki 
lesz azért a felelős, ki fizeti meg a tartozást, hiszen ezt már korábban észre kellett volna venni.

Ifj. Börzsei László képviselő véleménye, hogy a történtekért a jelenlévők a felelősök.

Ifj.  Raczenböck Kálmán képviselő  megkérdezte,  milyen  számlázó programot  használ  az 
önkormányzat, hogy nem vette észre, hogy nem fizet a bérlő.

Kövecses Timea alpolgármester elmondta, a jegyző e-mail-ben megküldött levelét olvasva 
megdöbbent az egész eljáráson. Azt is elmondta nem vitatja, van felelőse a történteknek, de a 
korábbi jegyző okozott anyagi kárt az önkormányzatnak és a képviselőknek, akkor mégsem 
merült  fel  a  felelősségre  vonás.  Hangsúlyozta  erre  a  jövőben oda  kell  figyelni  és  többet 
hasonló probléma nem fordulhat elő.

A polgármester összefoglalta az elhangzottakat:
 a 2012. július 16. napján kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánítja a képviselő-

testület
 új pályázat kerül kiírásra, melynek beadási határideje 2012. szeptember 05. 13 óra
 feltételek: a bérleti díj 140.000 Ft/hó + a villanyszámla költségei terhelik a bérlőt
 a bérleti  díjat  előre kell  tárgyhó 15 napjáig megfizetni,  ennek elmaradása azonnali 

hatályú felmondással jár a bérbeadó részéről
 a korábbi bérlő tartozását jogi úton a jegyzőnek kell behajtani.

A képviselő-testület a fentiekkel egyetértett és 5 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.
                                       
                                      

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
49/2012. (VIII.29.) számú Határozata

A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére 46/2012. (VII.16.) számú határozatban kiírt 
pályázat eredménytelenné nyilvánításáról és új 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 község honlapján és a helyi KÁBEL-TV –ben tegye közzé.
                                
                           A pályázat benyújtásának határideje 2012.szeptember 05. 13 óra

                           A képviselő-testület meghatalmazza a jegyzőt, hogy a korábbi bérlő 
                           tartozását jogi úton hajtsa be.
                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a pályázati felhívás
                           Közzétételéről.



                    
                           Felelős: Németh Dóra jegyző                                     
                           Határidő: 2012. augusztus 29. illetve folyamatos                                       
                           
                     

Ezt  követően  Király  Péter  polgármester megköszönte  a  részvételt,  elmondta,  hogy  a 
döntésre 2012. szeptember 05. napján 16 órakor megtartandó képviselő-testületi ülésen kerül 
sor és az ülést 10.30 órakor bezárta.

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Sik Gyula                                                                            Fehérvári Károly 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    


	        Király Péter                                                                        Németh Dóra

