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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  szeptember  5. 
napján  16  órakor  az  öttevényi  Polgármesteri  Hivatal  termében  megtartott  rendkívüli 
nyilvános testületi üléséről

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

Igazoltan távol: Fehérvári Károly , Sik Gyula 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  Tuba  Kálmán  és  ifj. 
Raczenböck Kálmán 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 
ismételt  pályázatra  egy  pályzat  sem  érkezett,  így  azt  eredménytelennek  minősítheti  a 
képviselő-testület.
A továbbiakban kérdés, hogyan üzemeltessük a csarnokot. Fehérvári Károly képviselő, aki 
nem  tud  jelen  lenni  egyéb  elfoglaltsága  miatt,  azt  javasolja,  hogy  hosszabbítsuk  meg  a 
pályázati határidőt a hónap végéig, addig pedig az önkormányzat működtesse.
A polgármester saját véleménye, hogy a büfét adja bérbe a képviselő-testület és próbálja meg 
egy évig saját alkalmazott felvételével, aki lehet nyugdíjas is, a működtetést megoldani. Így 
az önkormányzatot illetné a beszedett bérleti díj.



Ifj. Raczenböck Kálmán képviselő  javasolta,  hogy bérleti  díj  megjelölése nélkül kérjünk 
ajánlatokat a sportcsarnok és a büfé működtetésére, együtt és külön-külön is, és tárgyaljunk az 
érdeklődőkkel.Addig pedig tudjuk figyelni a körülbelüli foglaltságot.

Rácz  József  képviselő  szerint  is  meg  kellene  próbálni  egy  évet  működtetni  az 
önkormányzatnak a csarnokot, de szerinte ehhez egy ember nem elegendő. Véleménye szerint 
a  csarnok  foglaltsága  jó,  csúcsidőben  októbertől  májusig  szinte  nincs  szabad  hely. 
Megkérdezte, hogy lett e következménye a számlázás nem követése miatti bérleti díj tartozás 
felhalmozódásnak,  továbbá megkérdezte,  amennyiben nem lesz bérlő  és  az  önkormányzat 
üzemeltet, milyen megoldással lehet oda büfét telepíteni a falukupa idejére.

Németh  Dóra  jegyző  válaszában  elmondta,  fegyelmit  nem  rendelt  el,  amennyiben  a 
képviselő-testület  kívánja  ,  akkor  kerül  erre  sor.  A másik  kérdésre pedig,  először  kell  az 
önkrományzattól  egy  engedély,  hogy  milyen  jogcímen  árul  ott,  mely  napokon,  és  kell  a 
NAVH-tól egy kitelepülési engedély úgy, mint a falunapra.

Király  Péter  polgármester  egyértelműen  ellenezte  a  fegyelmi  eljárást,  illetve  elmondta, 
hogy ő is felelősnek érezte magát. 

A csarnok működtetése,  a  sikertelen  pályázat  kapcsán az  okokról  és  a  lehetséges  jövőről 
hosszan elbeszélgettek a jelenlévők. 

Kövecses Timea alpolgármester  javasolta, hogy a Nyugat-Hírmondó újságban is hírdesse 
meg az önkormányzat a lehetőséget. Ezzel jelenlévők egyetértettek.

A polgármester összefoglalta az elhangzottakat:
 a  2012.  augusztus  29.  napján  kiírt  pályázatot  eredménytelennek  nyilvánítja  a 

képviselő-testület
 új pályázat kerül kiírásra, melynek beadási határideje 2012. szeptember 21. 12 óra
 feltételek:  a  bérleti  díj  nincs  meghatározva,  arra  vár  ajánlatokat,  működtetési 

elképzeléseket a képviselő-testület                                         
 a bérleti  díjat  előre kell  tárgyhó 15 napjáig megfizetni,  ennek elmaradása azonnali 

hatályú felmondással jár a bérbeadó részéről
 a felmerült villanyköltségeket a bérlőnek kell fizetni.         
 Külön a büfére is lehet pályázni
 Érdeklődni a polgármesternél lehet, az ajánlatokat neki kell benyújtani írásban a jelzett 

határidőig.
 A pályázat a honlapon a képújságban és a Nyugat-Hírmondóban jelenjen meg.

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

Öttevény község Önkormányzati Képviselő-testületének
50/2012. (IX.05.) számú Határozata

A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére 49/2012. (VIII.29.) 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 és a 
                           Nyugat-Hírmondóban tegye közzé.
                                
                           A pályázat benyújtásának határideje 2012.szeptember 21. 12 óra    

                           A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, gondoskodjon a pályázati felhívás
                           Közzétételéről.
                    
                           Felelős: Németh Dóra jegyző                                     
                           Határidő: 2012. szeptember 07.                                                         
                           
                     

Ezt követően Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 17.15 órakor 
bezárta.                                                                                                                   

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Tuba Kálmán                                                                        Raczenböck Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    


	        Király Péter                                                                        Németh Dóra

