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BEVÉTELEK

ALAKULÁSA

Bevételi források és azok teljesítése magába foglalja a körjegyzőséget és az intézményfenntartó társulás számadatait is. A pénzforgalmi bevétel összesen 257.079 e Ftban realizálódott, amely az előirányzat százalékában 107,2 %,
tehát 7,2 % többlet bevételt jelent.
A személyi jövedelemadó esetében az beígért összeget a 61.259 e
Ft-ot 100 %-ban megkaptuk. A
helyi adóknál az iparűzési adó bevétel 14.104 e Ft, amely 176,3 %.
Ez a teljesítés az előirányzatnál
jóval magasabb, mert tervezéskor
a gazdasági visszaeséssel komolyabb mértékben terveztünk.
A kommunális adónemnél 8.200 e
Ft a teljesítés, amely 102,5 %.-os
teljesítési arányt mutat. A gépjárműadó bevétel 11.465 e Ft, amely
114,7 %-os teljesítést mutat. A
gépjármű adónál nem tudjuk pontosan követni a tulajdonos változásokat, ami időnként bizonyos korrekciókra ad okot.
Ha vizsgáljuk a bevételek alakulását, akkor látjuk, hogy túlteljesítés
van, de ennek ellenére még mindig
vannak olyan tartozások, amit a
bér és nyugdíj járandóságokból
kell letiltani vagy át kell adnunk a
behajtást a végrehajtónak, ahol a
végrehajtást költségei még pluszban az adóst terhelik, tehát nem
célszerű az adóalanyok részéről
ennek kivárása.

Az átvett pénzeszközök nagysága
(tb, munkaügyi hivatal, kistérség,
Szápár Önkormányzat, gyermekvédelmi támogatás, ápolási díj,
közcélú foglalkoztatottak és egyéb
állami visszaigénylések stb.)
16.983 e Ft, amely 106,8 %-os teljesítést jelent. A 2009. évi kamat
bevételünk 7.716 e Ft volt, amely
a tervezettnél jóval többre sikerült.
Az összes működési bevételünk
25.933 e Ft, amelynek a teljesítése
134,1 %-os. Ez a túlteljesítés a kamatbevételek növekedéséből is
adódik.

rekonstrukciója beruházás a 2009es évben meddig jut el készültségi
fokban és teljesítményértékben.
Pénzügyi elszámolások vonatkozásában a pénzkészületünk 2009.
december 31-én 91.914 e Ft, ebből 80.000 e Ft lekötött betét, 10.301 e Ft lekötetlen pénzeszköz, az
év végi zárások pénzügyi biztonsága miatt. Viziközmű számlán
1.435 e Ft, a körjegyzőségi számlán 178 e Ft.
A mérleg főösszege 488.666 e Ft,
a 2008. évi 453.284 e Ft-tal szemben. Tehát a vagyonnövekmény
35.382 e Ft. Pénzeszközünk
KIADÁSOK ALAKULÁSA 12.343 e Ft-tal nőtt az előző évihez képest. A források természeteA működési kiadások teljesítése
sen ugyanolyan mértékben növe191.982 e Ft, amely 93,7 %.
kedtek, mint az eszközök.
Ezen belül a személyi juttatásoké 105.566 e Ft, 96,1 %, munkaÖSSZEGEZVE
adókat terhelő járulékok 29.322 Önkormányzatunk és intézményei
e Ft, 87,7 %, a dologi kiadások 2009. évi gazdálkodása stabil volt,
57.094 e Ft, amely 92,6 %-os tel- adósságunk, jelzálogunk nem kejesítést mutat.
letkezett, a megtakarításunk miatt
Az önkormányzat által folyósított sem kell szégyenkezni. Tehát a
ellátások értéke 20.880 e Ft, 116,4 gazdasági válság és a csökkenő
%, ide tartoznak a különböző se- normatívák ellenére sem romlottak
gélyek, ápolási díj, rendelkezésre az anyagi pozícióink. Függetlenül
állási támogatás stb. A támogatás attól, hogy az önkormányzatok
értékű átadott pénzeszközök zöme nehéz anyagi helyzetben
(Sportkör, Lövészklub, Szivárvány vannak, (amit elsősorban saját maAlapítvány stb.) összege 11.509 e gának köszönhetnek), és keresik a
Ft volt 96,6 %-os teljesítéssel.
kiutat a továbbélésre nem túl nagy
A fejlesztések nagysága 17.697 e sikerrel, bízva az új kormányzat
Ft, a tervezett 79,1 %-a. Itt meg- ajándékaiban!
jegyzem, hogy nem volt előre látAlbert Mihály
ható, hogy a csapadékvíz elvezetés
polgármester
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Tájékoztató a hulladékgyűjtési rendszer jelenlegi alkalmazásáról
Az európai uniós és hazai előírások miatt - az üzemeltetési költségeken felül – be kell építenünk a hulladékkezelési díjba a megépített létesítmények és beszerzett edényzet és járművek eszközfenntartási járulékát is.
Olyan arányban kell a jövőben hozzájárulni a költségekhez, amilyen arányban termeljük a szemetet.
A hulladékkezelési díj inflációt meghaladó emelésével kell számolnunk. A szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeinek használatával azonban a megfizetendő díjat lehetséges mérsékelni a jövőben. Április elején
megkezdődött a szelektív hulladékgyűjtési rendszer működése és megnyílt a hulladékudvar is a régi
„szeméttelep” előterében. Ide a vállalkozók és cégek kivételével a lakosság díjmentesen elhelyezheti, kiviheti a képződött hulladékot, amelyet a helyszínen 9 db külön konténerben szét kell válogatnia a telepvezető instrukcióinak megfelelően. Ez 3 m3 mennyiségig havonta ingyenes, a befogadás feltétele, hogy a
lakosok mutassák be a telepvezetőnek a szolgáltató által kiküldött és legutolsó aktuális befizetési
csekket. A nyitva tartás kedd és szombati napokon 12 órától 18 óráig tart, amennyiben a jelenlegi
nyitva tartás változik, akkor azt a kábeltévén közzé tesszük! A hulladékudvarba bomló, rothadó komposztálandó anyagokat szállítani nem lehet, de azonkívül minden olyan akár veszélyes hulladékot is, amely a lakosság körében keletkezhet. A személygépkocsi gumikat befogadják, de a tehergépjármű és mezőgazdasági
gépek használt gumiabroncsait nem, mivel azok már vállalkozás jellegű tevékenységből keletkeznek.
Ugyanez vonatkozik a nagyteljesítményű tehergépkocsi akkumulátorokra is. A rendszer elvárja, hogy a vállalkozások és egyéb intézmények külön szerződés kössenek a szolgáltatóval. Az alábbiakban ismertetjük a
hulladékgyűjtő edényzetre vonatkozó feltételeket.
BARNAFEDELES KUKA
A barna fedeles edénybe a komposztálható hulladékot kell elhelyezni, de gyűjtőzsákban a fahamu és a
carborobot „finom” szemcseméretű salak is elhelyezhető, tovább a barnafedelű kukába helyezhető el szintén gyűjtő csomagolásban a használt pelenka is. A barnafedeles kuka ürítését, a közegészségügyi rendeletben előírtaknak megfelelőn a szolgáltató heti egy alkalommal csütörtöki napokon 06-18 óráig biztosítja.
SZÜRKEFEDELES KUKA
A szürkefedeles edény az úgynevezett maradék hulladék gyűjtésére szolgál. Maradék hulladék az egyéb
települési szilárdhulladék, ami nem helyezhető el a szelektív hulladékgyűjtő szigeteken és nem tartozik a
kertészeti eredetű hulladékok közé sem. Ennek az edénynek az ürítését kéthetente egyszer biztosítja a
szolgáltató kizárólag pénteki napokon 06-18 óráig
A vállalkozások és önkormányzati, valamint egyéb intézmények külön a Győri Kommunális Szolgáltató
Kft-vel kötött egyedi szerződés alapján hetente történik a szállítás a szürkefedelű edényekben szintén
pénteki napokon 06-18 óráig.
A barna és szürke fedeles kukákat minden alkalommal külön gyűjtőjárat üríti. Az edény ürítések számától
függetlenül 2010. december 31-ig a hulladékszállítás jelenlegi díja előreláthatólag nem változik. 2011től kell majd a jeladó chipek által regisztrált kukaürítések száma szerint fizetnie a szolgáltatásért. Előzetes
információink alapján a házi komposztálás esetén 2011. január 1-től a barna fedelű edényt a közszolgáltatónak vissza lehet adni, ha a fogyasztó a helyi szabályoknak megfelelően házi komposztálást végez és ezt igazolja. Majd a házi komposztálás szabályait és igazolását az önkormányzat helyi rendeletben szabályozza.
A 2010. év a „működtetés próbaüzeme” a szolgáltató közlése szerint.
2011. január 1-től az átlagos család mintegy 22.000 Ft/év szemétdíjat fizethet. Ebből az összegből kb. 5.000
Ft az eszközfenntartási járulék, amely minden ingatlant terhel. kb. 17.000 Ft lesz az edényzetszállítást érintő éves szolgáltatási díj. Többletként jelentkezik a 43 db hulladékudvar, a 339 db szelektív gyűjtősziget és a
2 db átrakóállomás működtetési költsége. Az a család, aki nem használja a környezettudatos szelektív
gyűjtést, annak az éves díja felmehet akár 25.000 Ft/év-re is. Az a család, amelyik tudatosan használja a szigetek, udvarok adta lehetőségeket, annak a díja akár 12.000 Ft-ra is csökkenhet.
DÍJMENTESEN HASZNÁLHATÓ

Szelektív hulladékgyűjtő szigetek
2010. áprilisától kezdve minden településen komplett, 4 edényből álló gyűjtőszigetek szolgálják a szelektív
hulladékgyűjtést. Az edények oldalán különböző színű matricák jelzik, hogy melyikbe milyen típusú hulladék gyűjthető, műanyag, papír, üveg, fém.
Folytatás a 3. oldalon
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Hulladékudvarok
2010. áprilisától a hulladékudvarok helyettesítik az eddig évente egyszer megtartott házhoz menő
lomtalanítást. A hulladékudvarokban, az egész év során, a lakosság számára ingyenesen, 13 féle hulladékot lehet szelektáltan elhelyezni. Ezek a következők: építési/bontási törmelék, elektronikai hulladék,
gumiabroncs, műanyag, üveg, fém, textil, izzó/fénycső, elem/akkumulátor, sütőolaj/fáradt olaj, festékes doboz, bútorok, használati tárgyak stb. A második félévtől már várhatóan ügyfél azonosító kártyával történik a
hulladék udvarban a nyilvántartásba vétel. Ennek a kártyának a segítségével igazolhatja Ön jogosultságát a
hulladékudvar használatára és regisztrálják majd, hogy ki hányszor vette igénybe ezt a szolgáltatást.
IRÁNYMUTATÁS A KÉTKANNÁS ÉS A SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉSRŐL
- műanyag gyűjtőedény
ne tegye bele: CD-t, DVD-t, hungarocellt, vegyszeres flakont
- papír gyűjtőedény
ne tegye bele: műanyag zacskót, zsebkendőt, matricát, szennyezett papírt
- üveg gyűjtőedény
ne tegye bele: villanykörtét, tükröt, ablaküveget, szemüveget, orvosságos üveget
- fém gyűjtőedény
ne tegye bele: elemet, alkatrészt, akkumulátort, ételmaradékkal szennyezett konzervdobozt
barnafedeles edény
ne tegye bele: húst, folyadékot, csontot, macska és kutyaürüléket
Jelenleg Csetényben a hulladékudvaron kívül 2 db 4 edényes gyűjtősziget működik, az egyik a Petőfi u. 57.
számmal szemben, a Pünkösdi imaház parkolójában, valamint a COOP ABC mellett, a Hunyadi u.6. sz.
alatt, de szeretném ha akár a szolgáltató által vagy saját erőből a jobb lakossági ellátási színvonal miatt még
egy szigetet az Arany János - Jókai utca kereszteződésében lehetne létesíteni. A gyűjtőszigeteknél a kihelyezett edényekbe csak a felirat (megjelölés) szerinti anyagot rakják és lehetőleg minél kisebb térfogatúra zsugorítsák, és „tapossák” össze a műanyag flakonokat, továbbá a fém alapú dobozokat azon okból,
hogy a szelektív gyűjtőedény bedobó nyílásán beférjen, és minél nagyobb mennyiség befogadása lehetséges legyen! (természetesen a zsugorítás az üveg palackokra nem vonatkozik!)
Kérjük, hogy minél többen vegyék igénybe a nyújtott szolgáltatási lehetőségeket azon okból, hogy
megóvjuk és kíméljük településünk környezetét. A lakosság pozitív hozzáállását mindannyiunk érdekében előre is köszönjük!
Bármilyen fentiekkel kapcsolatos kérdésben hivatalunk rendelkezésre áll.


Albert Mihály polgármester

Éljünk fogyasztóvédelmi jogainkkal!
A Csalán Egyesület fogyasztóvédelmi tanácsai:



Nézzük meg, hol vásárolunk. Megbízható helyről nagyobb eséllyel szerzünk be jó minőségű terméket. A Nemzeti Fogyasztóvédelmi
Hatóság honlapján (www.nfh.hu) megtalálható a mindenkori „veszélyes termékek” listája, amit vásárlás előtt érdemes átfutni.
 Ha a terméken két ár van feltüntetve, akkor a vásárlónak joga van az alacsonyabb áron történő vásárláshoz. Ez akkor is érvényes, ha a
vonalkód leolvasó más árat „lát”. Ekkor a vevőszolgálatnak vissza kell térítenie a különbözetet.
 Jó ha tudjuk, hogy a hibátlan terméket a kereskedő sem visszavenni, sem kicserélni nem köteles.
 Mindig legyen nálunk bizonylat a vásárlásról. A blokk, a nyugta, illetve adott esetben a jótállási jegy igazolja, hogy ott és akkor vettük a
terméket, amivel problémánk van.
 Ha a termék hibás, nem működik, szavatosság illetve jótállás érvényesíthető.
 A szavatosság az akciós termékekre is vonatkozik (hacsak nem olyan hiba miatt reklamálunk, amit a vásárláskor közöltek velünk).
Ha panaszunkat a kereskedő nem orvosolja, beírhatunk a vásárlók könyvébe, illetve fogyasztóvédelmi tanácsadást kérhetünk, például a
fogyasztovedelem@csalan.hu e-mail címen a Csalán Egyesület jogi tanácsadójától. A Békéltető Testülethez is fordulhatunk, ha nem jutunk
dűlőre az üzlettel a vásárolt termék minőségét, biztonságosságát illetően. A Békéltető Testület (88-429-008, postacím: 8200 Veszprém, Budapest u. 3., Pf. 220 ) bírósági procedúránál emberibb módon, a vásárló számára ingyenesen megoldást kínál a vitás helyzetre.

Fogyasztóvédelmi kérdéseivel a Csalán Egyesület jogi tanácsadójához is fordulhat a fogyasztovedelem@csalan.hu e-mail címen, illetve előzetes telefonos bejelentkezést (88-443-450) és időpont egyeztetést követően a Csalán Egyesület (Veszprém,
Rákóczi u.3.) irodájában személyesen is mód nyílik a tanácsadásra.
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EGY 116 ÉVES EMBER
A Vasárnapi Újság 1857. évi 34. számában Jókai
Mór hosszú cikket írt egy 114 éves emberről. Az ott
szereplő Csetényi Ferenc 1744-ben január 30-án született Csetényben. A matuzsálemi korú férfi nem a legendák birodalmába tartozik, mert a megyei levéltárban
fennmaradt a cseszneki várkápolna anyakönyvének bejegyzésének (latinról való fordítása) szerint: „1744. január 30-án Csetényi József és Takács Judit
szülőktől Ferenc névre keresztelt gyermek. Keresztszülők Kolosváry György
(uradalmi tissztartó volt) és Palkovics Erzsébet. Tamás atya
(keresztelte). Csetényből (csetényi
lakosok a szülők).” Kései gyerek
lehetett, mert legalább két testvéréről tudunk még a községben, de ők
lényegesen idősebbek nála. Korán
elvesztette szüleit s fiatalon szolgálatba állott a Fejér megyei Mezőszentgyörgyön. Utána Kisláng,
majd Nagyláng pusztán szolgált;
volt Komárom táján, sőt a Bácskában s Szeged vidékén is járt, és
1788-89-ben elkísérte grófját a török elleni utolsó délvidéki háborúba. A gróf Zichycsaládot 50 évig szolgálta, mint béres, majd 30 évig
nyugdíjban élt a János-majori pusztán. Földesura a kor
neves arcképfestőjével, Marastonival lefesttette.
„Ferencz gazda – ezt a nevet hallja öregünk legszívesebben – most is szép emlékező tehetséggel bír, jó szemekkel áldá
meg a teremtő, életében csak egyszer volt beteg, az orvosságot
csak amúgy hírből ismeri. Boldog ember! Az evés-ivásban mértékletes, hússal nem él, legkedvesebb tápláló szerei: a kenyér, egy
kis sajt, egy-két magyar béres gombóc s egy pohárka bor. Azt
írják róla, miképp oly kevésbe kerül élelme, hogy a ki őt naponkinti két pengő garasért kosztba fogadná, még egy kis nyereségre
is tehetne szert. Lakása egyszerű, de csinos; a tisztaság nála
otthonos; foglalkozni még mindig szeret, néha megragadja még a
kapát, fúr, faricskál, kaszálgat s télen lakása előtt összekaparja
a havat; forog, mozog, tétlen nem él. Félszázadon túl boldog
házasságban élt feleségével, ki több évvel ezelőtt halt meg. Midőn
megházasodott, már öreg legény volt, mit onnan is gyaníthatunk,
hogy a kérdező papnak átallotta megmondani életkorát. Kedvesen emlékszik mindig az évekre, melyeket feleségével töltött.
„Nem perlekedtünk, nem uraskodtunk, nem paposkodtunk,
mint a mostani emberek!” – szokta gyakran mondani. Nejével
több gyermeket nemzett, közülük életben van egy leánya, ki özvegy, s apjánál feltünőleg öregebbnek látszik. Ennek 3 fia van,
kik közül kettő házas s egyiknek ismét két gyermeke, a másiknak egy fia van. Ez utóbbi nem rég szabadult ki a katonai
életből, megérdemli a dicséretet, dédapját különös kegyelettel ápolja, de az öreg is szereti. Az öregnek mindhárom unokája béres,
becsületes, munkás, jámbor emberek. – Özvegy leányán kívül

van az öregnek 3 fia. Egyik a nagy-lángi uraságnál gazdasági
katona, hű, rendtartó ember, az uraság s tisztek teljes megelégedését bírja, házas, 1 leány s 2 fiú apja; ez ifjak mesterséget tanultak s vándorláson vannak. Második fia Biharmegyében Diószegen erdőmester, nős 1 fiú s 2 leány apja. Harmadik fia Stájerhonban gróf Stahremberg szolgálatában van, nős, gyermektelen. Van így az öregnek 1 leánya, 3 fia, 9 első unokája, 3 másod unokája. Az egész ivadék a becsületesség jellegét viselé homlokán – boldog család,
sorsát megérdemli!” (Részletek Jókai Mór
írásából)
A Vasárnapi Újság közölte 1860
-ban halálhírét is: „Nagy-Lángról azon
hírt vesszük, hogy az öregbéresek
Mathusáleme, Csetényi Ferencz, szintén ki
nem kerülheté a kikerülhetetlent, s múlt
évben (1959. novemberében) jobb életre
költözött. A boldogult 1744-ben született s
e szerint most 116 éves volt. Annyit tudunk, hogy a nagylángi gróf és családja végső
nyughelyére kísérte a halottat; ott voltak az
uraság összes béresei, fáklyákkal, felfátyolozottan s gyászba öltözve, szóval: a gróf mindent elkövetett, hogy hű szolgájának eltakarítása érdeméhez méltó és tisztességes legyen. Ki tudja, mily nehéz
szívvel várta a jó öreg sokáig késő megszabadítóját, s agg csontjai mennyire vágytak pihenés után! Nyugodjanak békén!”
Csetényi Ferenc és testvéreinek leszármazottai az
évek során szétszóródtak az ország minden szegletébe,
még a tengerentúlra is kivándoroltak. A családnév községünkben is sokáig létezett, még az 1. világháborús
emlékművön is ott olvashatjuk Csetényi István és Mihály hősi halottak nevét.
A család múltjának kutatása más érdekes tényre
is fényt derített: A veszprémi püspökség néhány régi
összeírásában Csetényben először csak az 1770-es
években tűnnek fel a katolikus hitűek. A már említett
várkápolnai anyakönyv szerint pedig már 1726-tól folyamatosan keresztelik, esketik, temetik őket községünkben. Bizonyságul néhány katolikus családfő neve
1726 és 1746 között: Takács György, Takács Ferenc,
Kely (Gelly, másutt Gellei) Márton, Tóth Pál, Pintér
Márton, Fejér …., Bócz (másutt Bócs) Mátyás, Csetényi József. Sajnos az asszonyok családi nevét ekkor általában nem jegyezték fel: csak Heléna, Mária, Anna,
Éva, valamint Csetényi Katalin és Takács Judit. Mint
nevük is mutatja, az itt élő katolikus családok a református többséghez hasonlóan magyarok s nem pedig a
török kivonulása után beköltözött német ajkú telepesek
voltak. A családok többségének ősei és leszármazottai a
korábbi és későbbi összeírásokban is fellelhetők.
Sári Attila
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Az egészségügyi ellátással kapcsolatos tájékoztató
A fogorvosi meghirdetett álláshelyre egyetlen pályázat nem érkezett a
mai napig, így nincs lehetőség miből választani. Ez országosan hiányszakma annál is inkább, mivel kevés
a végzett fogorvos, külföldön jóval
több a díjazás, valamint a belföldön
praktizálók is nem a falvakba, hanem a városokba tömörülnek, mivel
a nagyobb létszámú körzet nagyobb
fix díj finanszírozást biztosít, amely
nem áll arányban az ellátott betegek
számával, tehát olyan jövedelmet
biztosít, amelyért közvetlenül nem
kell a fogorvosnak semmit tennie.
Ameddig a MEP finanszírozás a
jelenlegi módon történik, addig ebben nem is fog változás beállni.
Egyébként Bakonyszentkirály, Bakonyszentlászló, Isztimér, Kincsesbánya stb. már több éve szeretnék
állandó szakemberrel betölteni az
álláshelyet, de még nekik sem sikerült. Jelenleg Dr. Mensah-Brown
Gabriel fogszakorvos látja el ideiglenes 6 hónapos helyettesítéssel a
Csetény-Szápár-Jásd körzetet Zirc,
Alkotmány u. 5. sz. alatti rendelőjében. Jelen ideiglenes engedély lejárata 2010. július 31. Mielőtt még a
helyettesítésre vonatkozó jogszabály
nem változik, egy szintén 6 hónapos
hosszabbítási engedély lehetőségét
még el lehet intézni, vagy ha szerencsénk lesz akkor határozatlan idejű
helyettesítésre is lehetőség nyílik,
de ez majd csak a későbbiekben
derül ki, tehát ami biztosnak tűnik,
hogy 2011. január 31-ig a fogorvosi
ellátás alapjaiban biztosított lesz.
Megjegyzem, megtörtént a dudari
egészségház átadása, ahol kiépül
évvégére egy uniós előírásoknak
megfelelő fogorvosi ellátást biztosít ó ko mp l e xu m, d e D u d ar Bakonynána településeknek is csak
2010. évvégéig van fogorvos szakembere, de náluk is csak helyettesítőként. Lehet, hogy érdemes volna
egy Dudar-Bakonynána-CsetényJásd-Szápár-Bakonyoszlop-i fogorvosi feladatellátásban gondolkozni a
jövőben társulási együttműködés
formájában, de ez már az újonnan
felálló testületek gondja lesz.
Mint köztudott Dr. Becze József háziorvosunk 2010. június 30-val

megszünteti a háziorvosi feladatellátást. Mivel ez a szándék már számunkra már 2010. január 1-én ismert volt, ezért kiírtuk a pályázatot
a háziorvosi álláshelyre is. Mindemellett Dr. Becze József is próbálta
értékesíteni, átruházni a működési
területre érvényes praxisjogot, de
információim szerint ezidáig még
nem járt sikerrel. Az általunk kiírt
pályázatra volt pár érdeklődő, de
egy kivétellel végül nem pályázták
meg az álláshelyet. A pályázati kiírás szerint a határidő 2010. április
30. volt, amelyre összesen 1 pályázat érkezett, amelynek a kiírás szerinti elbírálása a következő testületi
ülésen várható. Amíg nem találunk
megfelelő, illetve részünkről elfogadható szakembert a háziorvosi
ellátás betöltésére, addig ezt az alapfeladatot is csak helyettesítéssel 6
hónapos ÁNTSZ által kiadott ideiglenes működési engedéllyel fogjuk
tudni ellátni Dr. Szathmáry Zoltán
háziorvos közreműködésével, heti
15 órában a csetényi rendelőben
(Csetény, Hunyadi u. 2.), előreláthatólag változatlan személyi asszisztencia biztosításával Molnár Istvánné közreműködésével. Háziorvosból
sincs ezek szerint sok álláskereső!
Amikor kiírtuk a pályázatot azt követően levélben megkerestem az
országos alapellátási intézetet is,
akik szintén foglalkoznak kizárólag
háziorvos közvetítéssel, de azt válaszolták, hogy 2010. június 30-ig
amíg a Becze doktor betölti a feladatellátást addig ők nem léphetnek
működésbe, mivel csak a már megüresedett álláshelyre közvetíthetnek
az őrájuk érvényes belső szabályaik
szerint. Tehát ezen okok miatt a helyettesítés átmeneti igénybevétele
mindenképpen indokolt, de természetes, hogy ha ebben a 6 hónapban
amíg az ideiglenes helyettesítés történik megtalálnánk a az új fix háziorvos, akkor a helyettesítést a szerződésben rögzített határidők figyelembevételével fel lehet mondani.
Az is természetes, hogy a helyettesítéssel végzett 15 óra egy csetényi
körzet esetén okozhat „tumultust”
időnként a jelenlegi 30 óra rendelési
időhöz mérten, de a helyettesítő or-

vos azért nem tud többet vállalni,
mert így is kimeríti a jogszabály
általi munkaidő keret maximumát!
Felvetődhet az az alternatíva is,
hogy akkor ne egy fő, hanem két fő
helyettesítő háziorvos alkalmazzunk
a feladatellátásra, de ennek az a hátulütője, hogy azonos rendelőhasználat esetén mindennap leltározni
kellene a minimum felszerelés eszközeit, vagy az egyik helyettesítő
orvoshoz rendszeresen vidékre kellene utazni a betegeknek. Továbbá a
MEP mindenképpen csak egy helyettesítő orvost finanszíroz, ami azt
jelentené, hogy a második teljes
személyi bér és közteher költségét
az önkormányzatnak kellene havonta pluszban megfinanszírozni, ez kb.
700.000 Ft/hó körüli összeg, amely
pontosan csak a teljesítmény díjak,
illetve a tényleges betegszám alapján határozatható meg. Ami biztos
az a fix díj, az a fenti összegtől függetlenül az ellátottak számától körzetre vonatkozóan 244.000 Ft. A
helyettesítőként a Szathmáry doktor
(Szápár, Jásd háziorvosa) és a
Palicsek doktor (Bakonyszentkirály
háziorvosa) jöhetett képbe a földrajzi távolságok alapján, de úgy gondolom, hogy mivel a Szathmáry
doktor minden nap rendel Szápár
községben ahol általában nincs tumultus, ezért szükség esetén Szápáron elláthatóak azok a betegek is,
akik csetényi rendelési időben valamilyen okból nem kerülnek ellátásra. Szápárra viszont sokkal egyszerűbb eljutni Csetényből, mint Bakonyszentkirályra, mivel a tömegközlekedési lehetőségekben is nagy
lehetőségek vannak. Tehát összegezve a jó megoldások híján a legkevésbé rossz a Szápár-Jásd körzethez , helyettesítéssel történő csatlakozás. Természetesen mielőbb szeretnénk véglegesen, hosszabb távra
megoldani a háziorvosi alapellátás
problémáját, de az is lehet, hogy ezt
a kérdéskört a jelenlegi kormány
j ogszabál yi vál t ozt at ásokkal
(esetleges körzet összevonás) megoldja helyettünk!
Albert Mihály polgármester
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BÚCSÚ

Anyakönyvi hírek

Sok-sok szenvedés után
Megpihent fáradt szíved,
Nem gyötör kín és fájdalom
Elmentél s itt maradt az űr,
Melyet hiányod okoz.
Negyvenöt évet éltünk együtt,
Volt benne öröm és ború,
Nem adtuk fel a harcot,
Ha jöttek a buktatók.
Felnevelted három gyermeked,
Szeretgetted hat kis unokád,
A hetedik már csak képen van veled,
Mikor érkezett, beteg voltál már.
Dolgoztál a bánya mélyén
Majd harmincöt évet,
Nehéz bányászmunka
Egészséged kérte.
Úgy mentél el,
Kezed az égre meredt,
Hangod csak Ő hallotta,
Mi már nem értettük meg.
Az Úr szava erős,
Irgalma végtelen,
Az út végén várt reád,
Gyengéden átölelt.
Próbáljuk túlélni
Távozásod fájdalmát,
De szívünk zaklatott,
A seb nagyon fáj.
Most mégis elbúcsúzunk,
Feleséged, gyermekeid,
Menyek, vők, unokák.
Köszönjük Istennek,
Hogy velünk lehettél
Hetvenkét éven át.
Férjem, Gavacs Kálmán eltávozott a földi útról. E verssel köszönök el tőle, és megköszönöm
mindazoknak, kik gyászomban
osztoztak, utolsó útjára elkísérték, sírjára virágot vittek, vagy
érte könnyet ejtettek.
Gavacsné Marika

Újszülöttek községünkben
Horváth Zalán (Szentpáli Kinga)
Marton Flórián (Strenner Mónika)
Knipli Barbara (Kelemen Éva)
Tóth-Fazekas Bence (Fazekas Ildikó)
Csóré Szabolcs Milán (Csizmadia Márta)
Osgyán Ruben Tibor (Kovács Noémi)
György Máté (Benis Anita)
Csizmadia Ákos (Padi Gyöngyi)

Házasságkötések
Varga Anita - Kovács Attila Árpád
Böszörményi Ágnes Judit - Sinka Gábor

Elhunyt polgártársaink
Kaufman György
Képli Ferencné sz. Padi Erzsébet
Nagy Mihály
Tóth Szilárd
Varga János
Orbán Bálintné sz. Szabó Mária
Tárkányi Lajos
Kissné Varga Mária
Király József
Szalai Sándorné

Felhívás
Kérem a lakóingatlanok tulajdonosait, hogy próbáljanak eleget tenni a lehetőségeik
szerint a fűnyírási és közterület rendben tartási minimális kötelezettségeiknek, mert
az önkormányzat tapasztalatai szerint erre többen nem fordítanak megfelelően gondot. A település, Csetény község esztétikai képe megköveteli, hogy a közterületek
rendben tartására figyeljünk oda. Lehetőség van arra, de kizárólag térítési díj ellenében, hogy a lakosok helyett az ő megbízásukból levágassuk az előttük lévő
közterületet, de ezen igényt előzően kérjék az önkormányzat hivatalánál személyesen vagy írásban. A munkavégzést követően ki kell egyenlíteni a tartozásukat számla ellenében. Tűrhetetlen állapot az, hogy a lakosság kb. egyharmada
egyáltalán nem foglalkozik ezzel a kérdéssel. Ezek az ingatlantulajdonosok meg is
büntethetőek, de nem szívesen alkalmazzuk ezt a fajta szankciót, ha nem kényszerítenek bennünket.
Az ingatlanok előtti közterületek rendben tartása jogos elvárás nemcsak az
önkormányzat részéről, hanem a lakosság kétharmada részéről is, akik becsülettel eleget tesznek ezen kötelezettségüknek, amit köszönünk nekik! Tehát aki
nem akar vagy nem tud eleget tenni ezen kötelezettségének és bejelenti igényét önkormányzatunkhoz, annak az általa megfizetett díj ellenében átvállaljuk
a fűnyírási feladatot! Továbbá arra is kérem az ingatlantulajdonosokat
(lakókat), hogy a betonlappal kiburkolt árkokból a fűnyírást követően a füvet
távolítsák el, mert a csapadék bemossa a hidak, átereszek alá, amely ismételt
dugulást okoz! Ez a kiegészítő feladat is része a közterület gondozásának!
Kérjük a fentiekben leírtak szerint eljárni, mert a jövőben ezt komolyabban ellenőrizni fogjuk!
Kottyán Sándorné
körjegyző
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Védett fogyasztók
Akinek villany, vagy gáztartozása van az E.ON
felé, vagy jövedelmi helyzetében olyan változás
állt be, hogy fizetési gondjai vannak, az kérheti a
védett fogyasztóvá minősítést az alábbi esetekben:
 ápolási díjban részesül,
 aktív korúak ellátásában részesül,
 időskorúak járadékában részesül,
 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
 nevelőszülő, hivatásos nevelőszülő, aki saját háztartásában neveli a gondozásba helyezett, átmenetileg
vagy tartósan nevelésbe vett gyermeket
Milyen, a szolgáltatáshoz kapcsolódó kedvezmények illetik meg a szociálisan rászoruló fogyasztót?
 lehetőség részletfizetésre (a tartozás mértékétől függően maximum 6 hónapra, kamatmentesen); lehetőség fizetési haladékra. Mindkét kedvezmény írásos
igény esetén és 12 naptári hónapon belül csak egyszer vehető igénybe),
 lehetőség előre fizető mérő használatára (a mérő előre feltölthető egy bizonyos összeggel – feltöltése a
fogyasztót terheli –, ami folyamatosan, az aktuális
fogyasztás során használható fel, hasonlóan pl. egy
telefonkártyához).

Hogyan igazolhatja jogosultságát, hogyan igényelheti a kedvezményeket?
 30 napnál nem régebbi, „Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel/nyilvántartásába vétel meghoszszabbítása iránt” című nyomtatvány A) és B) részét
kitöltve és aláírva, vagy
 30 napnál nem régebbi, a szociálisan rászoruló fogyasztói státuszra jogosító ellátást, tényt megállapító
szerv által kiadott, a jogosultság fennállását igazoló
határozat, illetve igazolás eredeti példányát és a
„Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétel/
nyilvántartásába vétel meghosszabbítása iránt” című
nyomtatvány A) részét kitöltve és aláírva
 A nyomtatványokat a zirci Szociális Szolgáltató Központban és a csetényi önkormányzatban lehet igazoltatni.
A kérelmeket a kastélyban is ki lehet nyomtatni, az
ügyintézést, a fogyasztók védelembe vételét a zirci
E.ON Iroda (Zirc Március 15. tér 1.) végzi hétfőn 814, szerdán 16-20 óráig.
A kérelem időbeni benyújtása megakadályozhatja a mérőórák kikötését, és egy későbbi magas díjért történő
újbóli bekötését!

Pályázati hírek
Önkormányzatunk, intézményeink, alapítványaink az alábbi támogatási forrásokra pályáztak 2010 elmúlt négy hónapjában:
Sikeres pályázatok:
Az alábbi két pályázaton összesen 8-8 db használt számítógép és Windows XP operációs rendszer beszerzése az iskola számára, összesen 183.000.– Ft önrésszel
 Országos Informatikai Programiroda
 Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány
Döntésre váró pályázataink:
 Oktatási és Kulturális Minisztérium: Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás: Informatikai eszközök beszerzése. Igényelt
támogatás és önrész egyaránt 85 - 85 ezer forint.
 Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP 3.1.5/A/2: Két fő pedagógus továbbképzése és eszközbeszerzés az általános iskolában. Igényelt támogatás: 6.143.927.– Ft, önrész nincs.
 Új Magyarország Fejlesztési Terv TIOP 1.1.1/07/1: Informatikai eszközbeszerzés az általános iskolában. Igényelt támogatás
6.804.098.– forint., önrész nincs.
 Oktatási és Kulturális Minisztérium: Egy fő pedagógus továbbképzéséhez kormányzati hozzájárulás igénylése. Igényelhető
támogatás legalább 50.000.– Ft félévenként, önrész nincs.
 Veszprém Megyei Önkormányzat: A nyári csopaki táborozás költségeihez hozzájárulás kérése. A Szivárvány Alapítvány által
igényelt támogatás 400.000.– , önrész 422.680.– Ft
 Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: Falunapi rendezvények. Igényelt támogatás 500.000.– Ft. A pályázat felfüggesztve.
Sikertelen pályázatunk:
 Önkormányzati Minisztérium: Oktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése: Iskola felújítás, hőszigetelés, ablakcsere
Sári Attila
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„Örüljetek az Úrban, ismét mondom, örüljetek!”
Családi Napot tartott a Csetényi Református Egyházközség
Április közepétől faluszerte láthatók voltak azok a
plakátok, amelyek a református gyülekezet május 1-én
tartandó családi napjára hívogatták településünk valamennyi lakosát. A többhetes előkészületeket követően az
orgonaillatú, napfényes szombati reggelen már jóval a
„hivatalos” megnyitó előtt benépesült a templomkert és a
gyülekezeti ház környéke. A bográcsos pörköltfőző versenyre nevező 4 csapat tagjai kora reggel elkezdték a
sürgölődést, hogy ebédidőre ne csak a szigorú J zsűri,
hanem valamennyi résztvevő megízlelhesse munkájuk
eredményét. Valamint sokan sürgölődtek a nagy bogrács
körül, amelyben 150-200 fő részére készült ebédre a marhapörkölt, s hámozták az önkéntes asszonyok a körethez
való krumplit is.
A meghirdetett program hálaadással kezdődött. Az
átmozgató éneklést követően Hajdú Ferenc lelkipásztor
hirdette az örömüzenetet Ézsaiás könyve 61. részének 13. versei alapján: Jézus él és munkálkodik közöttünk.
Meggyógyítja a sebeinket, vigasztalja a gyászolókat és
megszabadít a gyengeségeinktől. Ha Isten kezébe helyezzük sorsunkat, akkor olyan kegyelemben részesülünk,
amit emberektől nem kaphatunk meg. Ezzel a kegyelemmel élve megtapasztalhatjuk a mindennapjainkban is Jézus munkálkodását, lesz okunk az örömre és víg éneklésre. Az imádságot és újabb közös éneklést követően az
érdeklődők átvonultak a családi vetélkedő színhelyére.
A vetélkedőre benevező 8 csapat különböző feladatokban mérte össze erejét: védtek ásványvizes palackokat, megmérték, hogy ki ugrik legmesszebbre és különböző sorversenyekben tették próbára a gyorsaságukat
és az ügyességüket. Végül a játékos fejtörő során megmozgathatták agysejtjeiket is. A szurkolók kötetlen beszélgetések során élvezhették a napsütést. A legtöbb pontot elérő csapat egy erre az alkalomra varrt gyönyörű
zászlót vehetett át, de minden induló győztesnek érezhette magát. A pörköltfőző csapatok közül nem csak a fődíjat megnyerő szakács, hanem mindenki elégedett lehetett
azzal, hogy a 200 főre elkészített ebéd az utolsó falatig
elfogyott. Az ebéd közös elköltését követően a kicsik
megismerkedhettek a fazekasság rejtelmeivel, fölös energiáikat pedig az ugráló várban vezethették le. A nap folyamán végig lehetőség volt személyes baráti társalgásra.
Délután két párhuzamos szekcióval folytatódott a
program. A gyermekek számára a Csetényi Baptista
Gyülekezet Palánta bábmissziós csoportja mutatott be
egy bábelőadást. A kiszűrődő kacagás és a taps hangerejéből következtetve bizonyosan nagy sikerrel. A felnőttek
pedig a zsúfolásig telt gyülekezeti teremben Jókai Anna
Kossuth-díjas írónő lélekerősítő és buzdító előadásának
lehettek szem- és fültanúi. Az írónő elmondta, hogy 22
könyvében sohasem rózsaszínben ábrázolta a világot,
hanem mérlegre tette a dolgokat. Ennek a mérlegnek az
egyetlen és objektív mércéje Jézus Krisztus tanítása volt
számára. Beszélt arról, hogy mit tart károsnak életünk-

ben: a rosszra való nyitottságot, a szingli életmódnak a
magánnyal történő összekeverését és előbbinek a gátlástalan népszerűsítését. Nem örül annak, hogy a rendszerváltást követően kialakult a pénz diktatúrája és nem érzi,
hogy az Európai Unió betöltötte volna azt a küldetését,
amire alkalmas lenne. Számára a konzervatív jelző nem
negatív kicsengésű, mert vannak örök értékek, amelyeket
meg kell őrizni. Ilyen örök érték a család. A család, ahol
a nőnek nőként a férfinak férfiként kell viselkednie. Családban élni, keresztyénnek lenni nem fáklyás menet, sok
odaadást, lemondást és szeretet igényel, de egyik legcsodálatosabb alkotása Istennek. A veszély az, hogy a Sátán
a könnyebb utat kínálja fel, amelyre csak akkor nem csábulunk el, ha megnézzük, hogy kinek akarunk hinni.
A gyakorló nagymamaként is működő írónőt
követően a fiatalokból álló Talitha Kúmi zenekar adott
zenés bizonyságot. Ők is megerősítették, hogy a hitre
jutás, és az azt megelőző állapot nem egy könnyen járható, kikövezett út. Szövegeik nem szirupos közhelyeket
tartalmaznak, hanem bemutatják a vívódásaikat. Nagy
örömére szolgált a közönségnek, hogy mindezt nagyszerű zenei előadásban közvetítették.
Hogy kik vettek rész az egész napos rendezvényen? Falunk református, baptista, katolikus, pünkösdi
felekezeteinek tagjai, és távolról ideutazó vidéki vendégek; karonülő kisgyermekek, kis és nagy iskolások, fiatalok, felnőttek, nagyszülők. Köszönettel tartozunk mindazoknak, akik hozzátettek valamit a rendezvény sikeréhez: a gyülekezet tagjainak, presbitereinek, a vendéglátásban, sütésben-főzésben segítő asszonyoknak, a díjakat
elkészítő testvéreknek, a fellépőknek és a támogatóknak
(kiemelten Csetény Község Önkormányzatának), mindenkinek, akik megtisztelték részvételükkel az eseményt.
A távolmaradók hamarosan megtekinthetik az elkészült
felvételeket a gyülekezet honlapján, a http://
refcseteny.5mp.eu webcímen, illetve a csetényi kábeltévé
adásaiban.
Bízunk abban, hogy aki részt vett, az hazavitte és
továbbsugározza a kicsiny kis fényeket és képes lesz kimeríteni a napi egy cseppjét az igazságtalanság óceánjából.
Hálát adunk Istennek a családi napunk áldásaiért.
Tóth Gábor presbiter

Csetény Község Önkormányzatának lapja.
Szerkesztőség: Csetény Hunyadi u. 7.
E-mail: cseteny@gmail.com Honlap: www.cseteny.hu
Tel/fax: 06-88/485-045
Eng.: B/PHF/1929/Ve/92. Készült 630 példányban a
veszprémi Dokumentum Center Fénymásoló Szalon-

