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Visszatekintés 2009. év első félévére
A falunapi vígasságok előtt azt hiszem érdemes áttekinteni
az ez évben településünkön történteket egy összegzésként
a teljesség maximális biztosítása nélkül, függetlenül attól,
hogy az első féléves gazdálkodásunk pénzügyi mérlege
csak a harmadik negyedévben kerül a képviselőtestület
elé, teljes számszaki feldolgozásban. Tehát az alábbiakban
egy tényszerű tájékoztatót adok a lakosság és az olvasók
részére, természetesen ha lesznek kérdések és észrevételek, akkor arra választ fognak kapni majd az érdeklődők a
későbbiekben a lehetőségek szerint.
A jogszabályi előírásoknak megfelelően február közepén
elfogadtuk a költségvetést, közel 300 milliós bevételi és
kiadási főösszeget tervezve. A 2009. évi elfogadott költségvetés részletes közzététele a Csetényi Hírmondóban is
megtörtént már a korábbiakban.
Az év elején volt részünk a hó eltakarításban is, de komoly
fennakadások a közlekedésben tartósan nem voltak. A
lakosság 2/3 része eleget tett a hó eltakarítási, és síkosság
mentesítési kötelezettségének, de voltak akik nem. Részben azért mert nem itt élnek, vagy idősek és betegek, de
sajnos többen vannak akik nem foglalkoznak a dologgal
mint kötelezettséggel. Ezúton is felhívom a figyelmet, ha
valakit az ingatlan előtti közterületen, főképpen járdán
baleset ér, és az ingatlantulajdonos hanyagságára ez viszszavezethető, akkor a Társadalombiztosító beperelheti az
érintett ingatlantulajdonost és a bíróság akár többszázezres nagyságrendű kártérítést is megítélhet a Társadalombiztosítónak a balesetet szenvedettre fordított költségek
megtérülése céljából.
Tavasszal és nyáron viszont nem hóhelyzet van, hanem
gaz és a parlagfű jelentkezik, valamint a házak előtti közterületeken megnő a fű, amelyek eltávolítása szintén közös
ügyünk és lakossági feladat, beleértve a lakóingatlan területét is (kert, udvar)! Többen ezt sem veszik komolyan, a
jegyző felszólítása ellenére sem, ezért sok esetben az önkormányzatra hárul ez a feladat is, ha ezt akarjuk, hogy a
településünk esztétikai megítélése elfogadható legyen. Az
esztétikai kép másik problémaköre a szarvasmarhák
legelőre hajtása, amely állatok ürüléke az áthaladóknak és
a faluban lakóknak is sok bosszúságot és kellemetlenséget
okoz. Az állatok tulajdonosa próbálja összetakarítani az
ürüléket, de ez sajnos nem mindig sikeres maradéktalanul.
Mint már közreadtuk az elmúlt év végén nyertünk egy 85
millió Ft bruttó értékű Uniós pályázatot, csapadékvízelvezetés rekonstrukciójára, amelyhez 15% önerő, azaz
kb. 13 millió Ft szükséges, és 85%-os, azaz 72 millió Ft a
vissza nem térítendő támogatás. A munkálatok idén április
végén kezdődtek el, a közbeszerezési eljárás lefolytatását
követően, amelyet a balatonfüredi Kutas BBB Kft., mint
fővállalkozó nyert el. A munkák során el kell végezniük az

előkészítő gépi és kézi földmunkákat, az árkok mederlappal történő burkolását, több mint 4 km hosszban, de nem
összefüggően, hanem ez a hosszúság több árokszakaszból
tevődik össze. Továbbá a burkolást követő padkafeltöltési
és tereprendezési munkálatok is beletartoznak a megállapodásba. A pályázati projekt viszont nem tartalmazza az
árkokon épített, illetve építendő az ingatlan megközelítéséhez használatos hidak bontási és építési költségeit! A meglévő hidakat abban az esetben kell felszedni, ha a megfelelő víz folyásszint a burkolt árokkal nem hozható elfogadható szinkronba, vagy a jelenlegi földárkokon meglévő
hidak műszaki állapota nem megfelelő, és így használata
veszélyes. Egy-egy híd építési költsége a nagyságától és
az árokszelvénytől függően különbözik, de több tízezres,
akár százezres nagyságrendű is lehet az anyag, a munkaerőigény és munkaidőigény függvényében. Az önkormányzatnak nem kötelessége ezeket a hidakat saját költségén
rekonstruálni, mivel a csapadékvíz elvezetés ugyan önkormányzati feladat, de kizárólagosan az ingatlantulajdonos
érdeke az, hogy a telke megközelíthető és átjárható legyen. A képviselőtestületünknek ezen okból kifolyólag van
egy olyan álláspontja, hogy az előbbiek miatt érintett ingatlanok tulajdonosainak hozzá kell járulniuk az ingatlanukat és a közterületet összekötő hidak költségeihez a költségek nagyságának függvényében. Az árokburkolások folyamán az érintett ingatlantulajdonosok megkeresése és
értesítése a kivitelező illetve az önkormányzat részéről
meg fog történni. Kezdetben lassan haladtak az árokburkolási munkálatok, de már alvállalkozói brigádok bevonásával elfogadható ütemben halad a munka, ami kb. október végén fejeződik be előreláthatólag, de még az is előfordulhat, hogy a jövő évre is áthúzódik a kivitelezés, de
maximum 2010. 06. 30-ig be kell hogy fejeződjön a támogatási szerződés szerint. A falu több pontján közlekedési
korlátozásokra kerül sor időnként a gépi munkák végzése
miatt, ezért kérjük a lakosság türelmét és azt is, hogy a
balesetek elkerülése céljából mindenki fokozott körültekintéssel közlekedjen gyalogosan és járművel is a saját és
mások érdekében is. A munkák során a kivitelezővel több
esetben vita alakul ki az egyeztetések során, mert nagyon
nehéz dűlőre jutni úgy hogy az elkészült árkok vízelvezetési funkciója - vízfolyási szintek – az esztétikai szempontok,
az út állagmegóvásának feltételei (padka kialakítás), a lakossági észrevételek és a település önkormányzatának
esztétikai elvárásai is maradéktalanul teljesüljenek, és
összhangban legyenek. A kivitelező csak az eredeti tervet
akarja megvalósítani a saját anyagi érdekeit elsődlegesen
érvényesítve.
Írásunk a 2. oldalon folytatódik

2009. július 18-19-i falunapi rendezvényeink részletes programja a 3-4. oldalon található
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Ezen okokból sok helyszíni egyeztetésre is, komoly odafigyelésre, valamint több ponton meglévő tervek módosítására is szükség van és lesz a kivitelezés során. Több
utca árokszakasza nem fért bele a pályázati keretbe,
ezért a legfrekventáltabb és a legindokoltabb részeket
újítjuk fel pályázati forrásból. De ezeken kívül vannak
településünkön olyan árokszakaszok, amelyek szintén
indokoltak lennének, de a pályázati feltételek hiánya miatt nem voltak beütemezhetőek (ilyen korlátok a tulajdonviszonyok, és az egyes szakaszok hossza és vízátbocsátó képessége, illetve vízbefogadó terület nagysága).
Ha nagyon indokolt részekre mégsem kerül sor, akkor a
képviselőtestület a pályázati projekt befejezése után,
vagy közben egyedi mérlegelés alapján ezeket az indokolt részeket saját erőből is megvalósíthatja, de a tökéletes teljesség ígérete nélkül, mert az egész falu összes
vízelvezetési problémájának teljes megoldásához legalább még 500 millió Ft kellene. Úgy gondoljuk, hogy ha
ezt a projektet sikerül befejeznünk, akkor a környező
települések vízelvezetési rendszereihez viszonyítva e tekintetben is az élen lehetünk, úgy a funkció, mint a községünk esztétikai megítélésének szempontjából! Az árkok
karbantartása és tisztítása is könnyebb lesz, persze az
sem fog a lakosság besegítése nélkül önmagától megoldódni, de mindannyiunk érdeke a környezetünk élhetőbbé tétele.
Folyamatosan javítjuk fel a járdáinkat is, június hónapban megtörtént a József Attila utcai járdaszakasz teljes
hosszban történő aszfaltozása, valamint a Hunyadi utcai
járdaszakasz aszfaltozása is, ezek költsége 3 millió Ft
körül van. Július hónapban a református templomhoz
vezető lépcsők aszfaltoztatása is megtörtént, amelyet az
egyház vezetése rendelt meg, és végeztetett el, de a
ráfordított költség 90%-át az önkormányzatunk biztosította az egyház részére vissza nem térítendő támogatásként, amelynek összege 405 000 Ft volt. A támogatás
indoka az volt, hogy ugyan a terület egyházi tulajdon, de
az önkormányzat oktatási-nevelési intézményei meghatározó használói a területnek.
Részt vettünk május végén – június elején az országos 3
napos hagyományőrző Nemzeti Vágta rendezvényen Budapesten, ahova önkormányzatunk a Bakony Íz és Párlat
Kft. (Varga László és családja) szponzorálásának segítségével jutott el. A több milliós részvételi díjat nem az önkormányzat fizette, nekünk csak 50 ezer Ft-ba került,
amely a rendelkezésünkre bocsátott bemutató sátor berendezéseit szállító jármű fuvarköltségét fedezte az oda
és visszaszállítás alkalmából. Úgy gondoljuk, hogy a falu
számára ezt a megjelenési, és bemutatkozási lehetőséget ilyen kedvezményes feltételekkel nem lett volna szabad kihagyni! A 3 napos programban sikeresen próbáltuk
az ország minden tájáról érkezőkkel megismertetni településünket, és ez a lehetőség a több mint 3000 önkormányzatból csak maximum 90-nek adatott meg, vagy állt
módjában.
Bizonyára a nyilvános meghirdetés és a szülők által már
többen értesültek róla, hogy az oktatási és nevelési intézmény intézményvezetőjének 5 éves kinevezése rövidesen 2009. augusztus 15-vel lejár, ezért a jogszabályi
előírásoknak megfelelően az állást és tisztséget meg kell

pályáztatni. Csetény község önkormányzata és a szápári
önkormányzat közösen, mint fenntartók a pályázatot az
idei évben már kétszer kiírtuk és meghirdettük. Az első
pályáztatásra egy szakember nyújtott be pályázatot, de a
testületi döntések alapján ez nem vezetett eredményre,
ezért másodszor is kiírásra és meghirdetésre került az
intézményvezetői állás. A második pályázat benyújtási
határideje 2009. július 6-án járt le, jelenleg 5 szakember
nyújtotta be pályázatát. A jelentkezők közül vannak belső
jelenben is itt dolgozó szakemberek és külső pályázók is.
A jogszabályi feltételeket betartva (véleményezési és
döntési határidők miatt) igyekeznünk kell a testületi döntések meghozatalánál, hogy augusztus 16-án a magasabb vezetői irányítás folyamatossága teljesüljön. Ha a
második pályáztatás sem lenne eredményes, akkor még
van lehetőség belső szakember megbízására maximum
egy éves időtartamra akár év közben is, addig pedig a
szervezeti és működési szabályzat szerint az egyes számú intézményegység vezető látja el a vezetői teendőket,
tehát az iskolai és óvodai nevelés folyamatossága így is
biztosított.
Megemlíteném, hogy a csetényi sportegyesületet is fő
támogatóként több millióval szponzoráljuk éves szinten,
mint nem kötelező feladatot. Örülünk, hogy a megyei
bajnokságban megállják a helyüket, sőt a serdülő csapat
az első, az ifi csapat a második helyen végzett, és
Csetényből került ki a serdülő csapat és a nagycsapat
megyei gólkirályai is. A szép teljesítményhez a falu nevében is gratulálunk, és továbbra is sikeres szereplést és
évadot kívánunk minden sportolónak és sportvezetőnek
egyaránt.
AZ idei évben is próbáltuk a falunkat virágosítással szépítgetni, de sajnos szomorú, hogy ez csak részben sikerül, mert vannak közöttünk olyan emberek, akik szándékosan, provokálva tönkreteszik mások munkáját, amely
cselekedetükkel csak szellemi szegénységi bizonyítványt
állítanak ki önmagukról, függetlenül attól, hogy mindezt
alkoholos vagy egyéb befolyásoltság alatt teszik, kortól
és nemtől elvonatkoztatva, még akkor is, ha kilétüket
átmenetileg homály fedi.
Az önkormányzatunk gazdálkodása továbbra is stabil,
pénzügyi helyzetünk változatlan, hiteleink és határidőn
túli adósságaink nincsenek! A megkezdett beruházásainkhoz és a tervezett pályázatainkhoz a szükséges önerő
rendelkezésre áll, lekötött betéteink összege a zirci takaréknál 65 millió Ft, amelynek évi kamata közel 7 millió Ft.
A képviselőtestületek és a képviselőtestületen belüli
együttműködés az önkormányzatok létét meghatározó
kérdésekben megfelelő az időnként mutatkozó nézeteltérések és a fellángoló viták ellenére is!
A falunapra több mint 2 millió Ft-ot fordítunk, reméljük,
a sok színes programból mindenki, a falu apraja-nagyja
megtalálja majd a neki megfelelőt, ha az időjárás is kegyes lesz hozzánk! Településünk minden lakosának szép
napot, jó szórakozást és kellemes időtöltést, kikapcsolódást kívánok a képviselőtestület és a magam nevében is.
Csetény, 2009. július 10.
Albert Mihály
polgármester
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A csetényi falunapi vígasságok programja
2009. július 18-19.

Július 18. szombat
9 órától

Kispályás foci a pályán

10-15,30 óráig

Fogathajtó találkozó a gabonaszárító melletti területen

10 órától: Gazda fogathajtás
12 órától: Póni fogathajtás
13 órakor Csikós bemutatót tart Németh József
14 órától: Vadászhajtás
15,30 órakor: eredményhirdetés, díjkiosztás
13-21 óráig
Új Magyarország Vidékfejlesztési Program információs sátor
14-20
Ősmagyar jurta a kastély előtt és játszóház

15-20 óráig
15-17 óra:
17-19 óra:
kb. 17,45 órakor:
A mérkőzés után:

14-20 óráig
14-19 óráig
15-20 óráig
15-18 óráig
16-18 óráig
16-20 óráig
17-20 óráig
17-20 óráig
16-16,30

Sportrendezvények a pályán
Csetény SE - Tapolca IAC ifjúsági labdarúgó mérkőzés
Csetény SE - Tapolca IAC labdarúgó mérkőzés
A felnőtt mérkőzés szünetében Csima Pongrác
világbajnok dekázó bemutatója
11-es rúgó verseny

Délutáni programok gyermekeknek
Ólomkatona-öntés
Cirkusz légvár
Arcfestés
Lufivarázs
Tetoválás
Picik sátra
Szalvétatechnika
Gyermekműsor a szabadtéri színpadon

16,30-19,30 óráig Délutáni zenés-táncos rendezvények
16,30 - 17,45 óráig
18 - 18,15 óráig
18,30-19,15 óráig

17 órakor

A Mikicza-duó zenés műsora
A Freedance-együttes táncbemutatója
Bolla Rozál fellépése: musical, könnyűzene

Kiállítások megnyitója a kastélyban
Szépkorban Csetény sportélete
Labdarúgó kupanapok és más emlékek c. kiállítás
Kézművesség régen és ma
Kiállítás Bódis László munkáiból
és más gyűjteményekből

19,30-03 óráig
19,30-20,30
20,45-21,15
21,30-22
22 - 22,15 óra
22,30
Hajnali 3-ig

Esti rendezvényeink
Heller Tamás és Beregi Péter humoristák műsora
Tóth Vera fellépése
Király Viktor műsora
Tűzijáték
A Sramli Kings műsora
Utcabál, zenét szolgáltat a Swing-zenekar
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Július 19. vasárnap
9 órától
13 órától
15 órától

Falunapi lövészet
Főzőverseny
Pókerverseny a Márvány bisztróban
Információ: 30/729-7363

15-18 óráig

Délutáni gyermekprogramok
Kukoricacsuhéból játékok készítése
Íjászat
Agyagozás, korongozás
Gyöngyfűzés
Gyöngyvasalás
Játék készítés
Karaoke a kastély előtt

15-19 óráig
15-16 óráig
16-17 óráig
17-19 óráig

Délutáni sportrendezvények a pályán
Baranta harcművészeti bemutató a kispályán
A móri Geukina karatecsoport bemutatója
Csetény-Gyulafirátót öregfiúk labdarúgó mérkőzés

A Lúdas Matyi című színdarab a kastélyban
Előadják az óvoda dolgozói, szülők, gyerekek
19 órakor
A csetényi iskolai tánccsoport és a szápári
a színdarab után
ifjúsági tánccsoport fellépése a kastélyban
18-19 óráig

Köszönjük támogatóink segítségét, hozzájárulásukkal rendezvényeink idén is ingyenesek:
A rendezvények támogatói:
Csetény Község Önkormányzata
Földművelési és Vidékfejlesztési Minisztérium „Vidéki rendezvények, falunapok szervezése 2009” című pályázat

La Magifi Kft
Kóczán Katalin

Molnár Emília: játszóházak
Csetényi óvoda dolgozói, óvodás szülők
Kelemen Gábor: kiállítás
Mavizer Szilveszter: sportrendezvények
Varga Diána: főzőverseny
Mavizer István: lövészet

Ha péntek, akkor túra!
Július 17: Indulás: 7 órakor busszal Útiköltség: 500.- ft
Bakonybél, Gerence völgye gyalogtúra.
Július 31: Indulás: 8 órakor
Súri tó, biciklivel, földes úton.
Augusztus 7: Indulás: fél 8-as busszal Útik. : 300 ft
Vinye vonattal, gyalogtúra a Cuha völgyben
Augusztus 13: Indulás: fél 8-as busszal
Bakonyoszlop, ördög árok

Augusztus 21: Indulás: fél 8-as busszal
Eplény, Ámos-hegy
Augusztus 28: Indulás: fél 8-as busszal Útik: 250.– ft
Zirc, Pintér-hegyi parkerdő
Az időjárás miatt a kirándulások programja változhat,
érdeklődni a 06/ 20/9845098-as telefonszámon lehet.
Mindenkit szeretettel várunk!
Molnár Emília

Csetény Község Önkormányzatának lapja. Szerkesztőség: Csetény Hunyadi u. 7. E-mail: cseteny@gmail.com
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