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J e g y z ő k ö n y v

Készült: Öttevény  Község  Önkormányzata  Képviselő-testületének  2012.  szeptember  27. 
napján  9  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  
                                    Sik Gyula képviselő
                                    Fehérvári Károly 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 7 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 érkezett, mégpedig a Győr-Révfalui Teniszclub. 2012. október 
15-2013.  április  30.  között  bérelné  a  csarnokot  és  a  büfét  havi  140.000 Ft  bérleti  díj+az 
áramszámla díjáért. 
A pályázatot eredményesnek javasolta nyilvánítani, és javasolta a szerződés megkötését az 
ajánlattevővel.

A képviselő-testület a fentiekkel egyetértett és 7 igen egyhangú szavazattal meghozta alábbi 
határozatát.
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A Sportcsarnok és a büfé üzemeltetésére kiírt pályázat eredményesnek nyilvánításáról 
és a szerződés megkötéséről

                           A képviselő-testület 2012. október 15. –2013. április 30. napja          
                           között bérbe adja az Öttevény, Fő u. 143. szám alatti 
                           Sportcsarnokot és büfét a Győr-Révfalui Tenisz egyesületnek,
                           képviseli: Soós Szabolcs elnök havi 140.000 Ft-os bérleti díj
                    
                           Felelős: Németh Dóra jegyző, Király Péter polgármester          
                           Határidő: 2012. október 3.                                                             
                           
                     

Ezt követően  Király Péter polgármester megköszönte a részvételt és az ülést 9.20 órakor 
bezárta.                                                                                                                   

k.m.f.

        Király Péter                                                                        Németh Dóra
      polgármester                                                                              jegyző

       Tuba Kálmán                                                                        Raczenböck Kálmán 
   jegyzőkönyv-hitelesítő                                                         jegyzőkönyv-hitelesítő
    


	        Király Péter                                                                        Németh Dóra

