
J e g y z ő k ö n y v

Készült: Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. október 24.-én 17 
órai kezdettel, a Községházán (Ötvöskónyi, Fő utca 51.) megtartott üléséről.

Jelen vannak:  Pusztai László polgármester, Farkas László, Maróti János és Mikola Miklós 
Krisztián képviselők, valamint Veszner József címzetes főjegyző. 

Távol maradt: Szabó Istvánné és képviselő.

Pusztai László polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az 5 fős testület 4 
tagja jelen van, a határozatképes ülést megnyitja. Az írásos napirendi javaslatot a testület  4 
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadja. 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    105/2011.  (X.24.)   
önkormányzati határozata az ülés napirendjéről.  

Napirendi pont:

1. Aktuális feladatok.
Előadó: Pusztai László polgármester

1./ Aktuális feladatok.
Előadó: Pusztai László polgármester

1. Sportpálya hasznosítása.  

A polgármestert  arról tájékoztatja a testület  tagjait,  hogy a sportpálya ügyében potenciális 
vevő kereste fel,  aki  focisuli  létesítését tervezi  és a  labdarúgó pályát  és környékét  ideális 
terepnek tartja a tervek valóra váltásához. Véleménye szerint a község csak profitálhatna a 
fejlesztésből,  mivel  jelenleg  csapat  hiányában csak  kaszálóként  van  a  terület  hasznosítva. 
Nem tartja valószínűnek, hogy versenysport céljára szükség lenne a pályára, ha mégis azt más 
területen is meg tudják oldani. Magától értetődőnek tartja, hogy eladás esetén elvárásaikat 
meg kell fogalmazni, szerződésbe foglalni, garanciákkal.

Kérdések:

Farkas László képviselő kérdésére válaszolva a polgármester közli, hogy a vevőjelölt ismeri a 
sportpálya környezetének tulajdoni viszonyait, a várrom megközelíthetőségét a fejlesztés nem 
érintené. 

Hozzászólások:

Veszner József körjegyző

Felhívja  a  figyelmet  arra,  hogy  az  ingatlan  értékesítését  forgalmi  értékbecslés  alapján,  a 
vagyonrendeletükkel  összhangban  lehet  kivitelezni.  A  döntés  előtt  jónak  tartaná,  ha  a 



befektető előállna egy világos koncepcióval,  melynek része lehet egy látványterv illetve a 
fejlesztés pénzügyi megalapozottságának bemutatása.

A  polgármester  az  elhangzottak  alapján  kéri  a  testület  egyetértését  az  ingatlan 
értékbecslésének  elkészíttetésére,  illetve  egy  világos,  látványtervet  és  pénzügyi 
megalapozottságot  is  bemutató  koncepció  bekérésére.  A  javaslatot  szavazásra  bocsátja, 
amelyet  a  testület  4  igen szavazattal,  ellenszavazat  és  tartózkodás  nélkül  elfogadva a 
következő határozatot hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    106/2011.  (X.24.)   
önkormányzati határozata a sportpálya hasznosításáról.  

A képviselő-testület egyetért a sportpálya értékbecslésének elkészíttetésével, illetve 
egy világos, látványtervet és pénzügyi megalapozottságot is bemutató koncepció 
bekérésével.

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

2. Közvilágítás korszerűsítése:  

A polgármester tájékoztat a képviselőknek másolatban is megküldött ENERIN Zrt. ajánlatról. 
Elmondja, hogy az előző ajánlathoz képest annyiban változott, hogy már tartalmazza a Dobó 
utca 29. szám alatti ingatlan elé tervezett közvilágítási lámpát is, a rendelkezésükre álló másik 
ajánlatnál  lényegesen  olcsóbban.  Megnyugtató  választ  kapott  arra  is,  hogy  a  közvilágítás 
korszerűsítése miatt kisebb fogyasztás nem érinti  a megyei önkormányzat  által lefolytatott 
közbeszerzési eljárásban vállalt kötelezettségüket.

Kérdés nincs.

Hozzászólások:

Farkas László képviselő

Egyetért a közvilágítás korszerűsítésének javasolt konstrukcióban történő megoldásával, de 
megjegyzi, hogy a 8 év hosszú idő, megtörténhet, hogy a tervezett fejlesztés is elavul.

A polgármester  osztja  a  képviselő véleményét,  ám úgy gondolja,  hogy rosszul,  anyagilag 
hátrányosan  nem  jöhetnek  ki  a  dologból,  ezért  javasolja  az  ajánlat  elfogadását, 
felhatalmazását a szerződés megkötésére. A javaslatot szavazásra bocsátja, amelyet a testület 
4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot 
hozza: 

Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    107/2011.  (X.24.)   
önkormányzati határozata a közvilágítás korszerűsítéséről.  

A képviselő-testület elfogadja az ENERIN Zrt. jegyzőkönyv melléklete szerinti 
ajánlatát és elhatározza a közvilágítás korszerűsítését. Felhatalmazza a polgármestert  
az évi várható 713.254 Ft megtakarítást hozó 96 hónap futamidejű bérleti szerződés 
aláírására.



Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

3. Szilárd hulladékkal kapcsolatos díj.  

A polgármester  emlékeztet  az  előző  ülésre,  melyen  kérte  megfontolás  tárgyává  tenni  a 
szemétszállítási  díj  lakosságra  történő  áthárítását.  Felvetését  korábban  és  most  is  azzal 
indokolja, hogy várhatóan az önkormányzati források csökkenésével kell számolniuk és nem 
valószínű, hogy az egyébként is lakossági terhet át tudják vállalni. A lakossági díjfizetést a 
kommunális adó egyidejű, 50-60 %-os csökkentésével tudja elképzelni.

Kérdések:

Mikola Miklós Krisztián kérdésére válaszolva a polgármester közli, hogy az adminisztráció, a 
számlázás,  a  díjak  beszedése  természetesen  a  szolgáltató  feladata  lenne.  Farkas  László 
képviselő  kérdésére  válaszolva  tudatja,  hogy  a  külterületi  gyűjtés  a  konténerek 
meghagyásával továbbra is biztosított lenne.

Megérkezik Szabó Istvánné képviselő, a testület 5 fővel ülésezik tovább.

Hozzászólások:

Maróti János képviselő

Az elképzelést azért tartja aggályosnak, mert meglátása szerint a lakossági fizetőképességnek 
is van határa, nem biztos, hogy a családok az újabb terhet el tudják viselni.

Mikola Miklós Krisztián képviselő

Elképzelhetőnek  tartja,  hogy  az  ÖNHIKI-nél  kizáró  ok  lesz  a  lakossági  díj  átvállalása. 
Fontosnak  tartja  a  lakosság  megfelelő  tájékoztatását,  hogy  senkit  se  érjen  váratlanul  a 
változás. Információi szerint egy 120 l-es edény egyszeri ürítési díja 300 Ft lesz.

Farkas László képviselő

Szeretné, ha alaposabban átgondolnák a változtatást, tisztázva a lakosságra háruló terheket.

Szabó Istvánné képviselő

A szemétszállítási díj áthárítása fájó pont mindenkinek, azt csak a kommunális adó egyidejű 
csökkentésével tartja elképzelhetőnek.

A  polgármester  kéri  felhatalmazását  a  közszolgáltatási  szerződés  módosításának 
kezdeményezésére annak érdekében, hogy 2012. január 1-től  kezdődően a szemétszállítási 
díjakat  a  lakosság  fizesse.  A  javaslatot  szavazásra  bocsátja,  amelyet  a  testület  5  igen 
szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadva a következő határozatot hozza: 



Ötvöskónyi  Község  Önkormányzata  Képvisel  ő  -testületének    108/2011.  (X.24.)   
önkormányzati határozata a szemétszállítási díjról.  

A  képviselő-testület  felhatalmazza  polgármestert  a  közszolgáltatási  szerződés 
módosításának  kezdeményezésére  annak  érdekében,  hogy  2012.  január  1-től 
kezdődően a szemétszállítási díjakat a lakosság fizesse. 

Határidő: értelem szerint
Felelős: Pusztai László polgármester

Az  ülés  végén  a  polgármester  tájékoztat  a  partnerségi  megállapodás  keretében  zajló 
ravatalozó  felújításával  kapcsolatban  arról,  hogy  az  üzemeltető  ígéretet  tett  az  esőbeálló 
költségeinek viselésére.

Megnyugvással tapasztalják, hogy a rendőrkapitánnyal folytatott tárgyalást követően fokozott 
rendőri jelenlét tapasztalható a faluban. 

A téli tüzelővel kapcsolatban arról tájékoztat, hogy a készleten lévő fa még a következő télre 
is elég lesz, azonban előrelátóan el kell kezdeni a készletek feltöltését. Tervezik az Eötvös 
utcai  belterületi  ingatlanokon és a  0192 hrsz-ú út  melletti  fakitermelést  az önkormányzati 
tulajdon kiméretését követően.

Mivel más hozzászólás nincs, megköszöni a megjelenést, az ülést berekeszti.

Kmf.

Pusztai László Veszner József
 polgármester           címzetes főjegyző






