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CSETÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
TELJESÍTÉSE
Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése
Az óvodai és iskolai nevelési és oktatási feladatokat Szápár községgel közösen
intézményfenntartó társulás formájában látjuk el. Ezen belül Csetényben 2
óvodai csoport és 9 iskolai tanuló csoport működik. Szápár községben 1 összevont óvodai csoport van rövidített működési idővel. Az intézményfenntartó
társulást és a körjegyzőséget az 1 főre jutó költségek csökkentése érdekében
hoztuk létre, az oktatási és igazgatási feladataink racionalizálása érdekében
Szápár községgel. A már évtizede létrehozott körjegyzőség önállóan gazdálkodó, az intézményfenntartó társulás részben önálló intézmény.
2005. október 1-től az önkormányzatok által létrehozott Zirci Kistérségi Többcélú Társulás tagjai vagyunk.
Fra Angelico: A feltámadás (1436)

Juhász Gyula

Húsvétra (részlet)
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom,
S az élet: győzelem az elmúláson.
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok,
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot,
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!
KELLEMES

HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍ-

VÁN KÖZSÉGÜNK MINDEN LAKÓJÁNAK A KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÉS A
SZERKESZTŐSÉG !

A Kistérségi Társulások megalakulásának fő indoka az volt, hogy az Önkormányzatoktól feladatokat vettek át és a fajlagos költségek ezáltal csökkenhettek volna. Azonban mindez maradéktalanul nem valósult meg, mert az állami
finanszírozás részleges csökkentésével egyre több hozzájárulást fizetünk a
feladat ellátásokért, elsősorban ez a házi segítségnyújtás szakfeladaton látszik.
A nevelési - oktatási feladattal nem léptünk be a többcélú kistérségi feladat
ellátásba, mivel adottságainkat figyelembe véve nem tudtuk volna komoly
mértékben a költséghatékonyságot javítani. További kötelező feladata az önkormányzatnak az egészségügyi ellátás. A háziorvos vállalkozóként látja el a
feladatot, úgy lakossági, mint iskola-egészségügyi szinten.
A fogorvosi alapellátást helyettesítő orvos látja el, mert a fogorvosi állásra
nincs pályázó, függetlenül, hogy több éve hirdetjük.
A védőnői ellátást Csetény községben 1 fő védőnő látja el.
Az egyéb kötelező feladatainkat szociális alapellátás, közvilágítás, hóeltakarítás, zöldterületek gondozása, temetőfenntartás stb. a felmerülő igényeknek megfelelően elfogadható színvonalon ellátjuk.
Az önként vállalt feladatok ellátása alapítványok és egyesületek vissza nem
térítendő támogatásával történik (sportkör, lövészklub, íjász egyesület, iskolai
alapítvány stb.).

A 2011. évi költségvetési bevételi és kiadási
főösszege 292.556.000.– forint
Bevételi források és azok teljesítése
A pénzforgalmi bevétel az egész önkormányzatnál a módosított előirányzat
százalékában 112,1 %-ra teljesült.
Az állami támogatások, a személyi jövedelemadó településünket illető része
rendben megérkezett. A helyi adóknál az iparűzési adó bevételt 119 %.-ra teljesítettük. A gépjárműadó bevétel 111 %-ra teljesült.

Kiadások alakulása
A működési kiadások teljesítésén belül a személyi juttatásoké 96,3 %-ra, a
munkaadókat terhelő járulékok 91,1 %-ra, a dologi kiadások 96,1 %-ra teljesültek az előirányzatokhoz képest.
Folytatás a 2. oldalon
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Az informatikai eszközfejlesztés pályázat hírei

Pénzmaradvány alakulása
Pénzmaradványunk a 2011. december 31-i állapot
szerint 79.904 e Ft volt.
A 2010. évi pénzmaradványunk még 107.603 e Ft
volt. A pénzmaradvány jelentős csökkenése, amely a
jövőben is egy tendencia, abból adódik, hogy a feladatellátás egyre nagyobb költséggel jár, az állami
finanszírozás nem emelkedett, valamint a fejlesztési
kiadásainkat a pénzmaradvány egy részének felhasználásával valósítottuk meg.

Vagyon alakulása
Mérleg szerinti főösszeg: 2011. december 31-én
486.885 e Ft, 2010 december 31.-én 490.750 e Ft
volt. Az eszközeink értéke jelentősen emelkedett a
részben pályázati pénzből megvalósuló árok rekonstrukció miatt, de a pénzeszközünk csökkent, mintegy
20 millió Ft-tal.

Összegezve
Csetény Község Önkormányzatának a 2011. évi gazdálkodásnál komoly gondok nem jelentkeztek pénzügyileg sem, ezért a biztonságos működés nem volt
veszélyeztetve. Az államtól az önkormányzatot megillető pénzeszközök határidőben megérkeztek. A béreket és személyi juttatásokat a tervezési szintnek és
az előirányzatoknak megfelelően kifizettük.
A külső vállalkozókkal végeztetett munkák előtt több
árajánlatot bekértünk és a leggazdaságosabbat választottuk.
Úgy gondoljuk, hogy a 2011. évi gazdálkodásnál is
körültekintően jártunk el. Az előirányzathoz képest a
bevételeink a tervezett szint felett realizálódtak, míg a
kiadásaink esetében összességében átlagosan 4-5 %os megtakarítást értünk el. Hitel felvételre nem volt
szükségünk, de mindettől függetlenül a jövőben is
vannak teendőink.
2011. évben sikerült a tervezett feladatokat nagyvonalakban elvégezni a gazdasági stabilitásunk megőrzése
és a működésünk zavartalansága mellett, de az is látszik, hogy a jövőben a gazdálkodásunk egyre nehezebbé válik .
2013. január 1-gyel előreláthatólag az iskolai oktatás
és nevelés közvetlenül állami irányítás alá kerül a
jogok tekintetében. Valószínű, hogy az iskola működtetés tárgyi – dologi költségeinek biztosítása továbbra is az önkormányzatunkat terheli. Szintén a
jövő év elejétől a közigazgatásban is változások várhatóak, amelyek a jelenlegi hivatalok - körjegyzőségek további létét és működését határozzák meg. Jelenleg még a részletes jogi szabályozás a kormányzat
részéről nem készült el, illetve nem került közzétételre, ezért a részletes feltételeket nem ismerjük, de majd
a későbbiekben arról is tájékoztatást adunk.
Albert Mihály
polgármester
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 650 példányban a
veszprémi Dokumentum Center Fénymásoló Szalonban

Az Európai Unió támogatásával megvalósult TIOP1.1.1, informatikai eszközfejlesztés a csetényi általános
iskolában célú projekt a fenntartási szakaszába érkezett.
Iskolánk nevelői nyílt nap
keretében mutatták be az
elnyert interaktív táblák
használatát a szülőknek.
2012. március 21-én angol
nyelvből, biológiából, földrajzból, kémiából, magyar
irodalomból és matematikából láthattak hasznos bemutatókat az érdeklődők. Az órákat Somogyiné Lugosi Márta, Somogyi Katalin, György Lászlóné és Téren Gyula tartották a felső tagozatos osztályok tanulói számára.
Sári Attila

A CSETÉNYI VÖRÖSKERESZT HÍREI
A 186 ország által elismert Nemzetközi Vöröskereszt részeként tevékenykedő Magyar Vöröskereszt az idén 130 éves. A nemzetközi szövetség szakmai programokat támogat; a természet és az ember által előidézett katasztrófák esetén pedig nemzetközi erőforrásokat mozgósít az
áldozatok megsegítésére.
Csetényben 1958-ban alakult meg a Vöröskereszt, amely azóta is
töretlenül működik. 2011-ben a vörösiszap katasztrófa áldozatainak
megsegítésében is tevékenyen részt vett a vöröskereszt csetényi szervezete, több alkalommal is jártunk a katasztrófa sújtotta övezetben. Vittük
a falu által összeadott segélycsomagokat. A veszprémi hajléktalanszálló
részére is állítottunk össze ruhacsomagot, valamint a budapesti hajléktalan misszió részére is küldtünk adományt, amit Kálmán Attila szállított a
helyszínre. A baptista egyház által működtetett cigány missziót is folyamatosan támogatja a csetényi vöröskereszt. A nagycsaládosok egyesületét is támogatjuk és helyben is csomagosztás történt a rászorulóknak
karácsonyra. Mivel a négy éves megbízatási ciklus lejárt, 2012 február 2án tisztújító taggyűlést tartottunk. Így megújulva, de a régi csapat összetartó lelkesedésével közösen nézünk az új kihívások elé.
A Vöröskereszt nevében szeretnénk megköszönni a falu lakóinak az
önzetlen adakozásukat, ruhaadományaikat és egyéb támogatásaikat
amit nyújtottak a rászorulok és elesettek számára.
Balassa Ferencné
Vöröskeresztes tag

FELHÁBORÍTÓ!
Az elmúlt éjjel ismeretlen tettesek szétverték a kastély előtti szalonnázót, falazott köveit szétszórták, a sütőrácsot kifeszegették.
Tettük oka nem lehetett alkoholtól kialakult, pillanatnyi elmezavar, mert ezt a rombolást csak alapos munkával lehetett végrehajtani, elő kellett készíteni.
Önkormányzatunk a hasonló rongálások és a lopások megelőzésére pályázatot nyújtott be a kastély és környékének térfigyelő kamerákkal történő ellátására. Reméljük, pályázatunk sikeres lesz, és
a 24 órás, számítógépen is rögzített megfigyelés elrettenti a garázdálkodókat és a tolvajokat!

2012. HÚSVÉTI SZÁM

www.cseteny.hu

Csetényi Hírmondó ● 3

Lakossági tájékoztatás a településrendezési tervről
A településrendezési terv elkészítése folyamatban van,
már 2004. március 25-én a 29/2004-es testületi határozattal
megbízást adtunk Müller János veszprémi lakos tervezőnek
a településrendezési terv elkészítésére.
Ezt követően a tervezés fázisaiban több alkalommal
tartottunk nyilvános testületi ülést, így 2005. augusztus 5
-én a 48/a/2005. KT határozattal a képviselő-testület elfogadta a településfejlesztési koncepciót és megtörtént a koncepció kifüggesztése is. 2006. június 29-én, valamint 2007.
január 17-én, továbbá 2007. november 29-én szintén külön
napirend keretében a képviselő-testület több esetben a
tervező részvételével tárgyalta a témakört. 2008. december 2-án Székesfehérváron megtörtént a kötelező tervtanácsi
egyeztető tárgyalás is. 2010. szeptember 23-án is napirend
keretében foglalkoztunk a rendezési tervvel majd 2010.
november 11-én az újonnan megválasztott képviselőtestület tájékoztatása céljából a tervező jelenlétében
szintén hosszasan, külön napirendként tárgyaltuk a témakört és annak aktualizálását, amelyről videofelvétel is
van.
A testületi tájékoztatások következményeképpen vagy
azt megelőzően az elkészült munkafázisok tervei papír
alapon a helyben szokásos módon kifüggesztésre kerültek
kb. 1 hónapos időszakra, amelyek alapján az érintett lakosok is nyomon követhették a folyamatokat és észrevételeiket, az erre rendszeresített füzetben írásban rögzíthették érdekeik szerint.
Ezzel párhuzamosan a különböző államigazgatási
szervek is többször véleményezték a munkarészeket
(terveket), amely vélemények a tervező részére maradéktalanul az önkormányzat által, illetve általam átadásra kerültek és a rendezési tervezetbe beépítésre, illetve esetenként törlésre kerültek a hozzánk visszaérkezett véleményezési kör államigazgatási szervek észrevételeinek
megfelelően. Majd végre 2011. április 22-én eljutottunk a
záró tárgyalás csetényi hivatalunkban történő megtartásához, ahol jelen voltak a különböző államigazgatási szervek
és a Regionális Főépítészeti Iroda képviselete is.
A záró tárgyalást követően 2011. augusztus 10-én a
09-195-4/2011. ügyszámon megszületett a „Csetény község településrendezési tervei és helyi építési szabályzat”
Lantay Attila hivatalvezető állami főépítész szakmai záró véleménye az ide vonatkozó 1997. évi LXXVIII tv. alapján. Majd a kifüggesztést követően 2012. január 31-én ismét
érkeztek be vállalkozói észrevételek. A Hivatal és a magam részéről semmiféle önkényes „változtatás” semmikor nem történt, teljesen az államigazgatási szervekre
és szakmai véleményükre bíztuk a folyamatot. Én, mint
polgármester az érintett vállalkozók közül többeket, kérésükre összehoztam a Müller úrral, mint tervezővel veszprémi elérhetőségén, annak érdekében, hogy az érdekérvényesítő képességük, mint érdekelt állampolgároknak teljesülhessen!
Az tény, hogy az ide vonatkozó szakmai jogszabályok
alkalmazása, betartása és annak ellenőrzése a megbízott
tervező és a záró véleményt kiadó Állami Főépítész szak-

mai kompetenciája és elsősorban nem a képviselő-testület
és a polgármester felelőssége, mivel mi nem vagyunk szakképzett szakemberek a tárgykörben. A helyi építési szabályzat végleges elfogadása a képviselő-testület kompetenciája a záró vélemény és a rendezési terv jogi környezetének figyelembe vételével.
A közel 4,5 millió Ft rendezési tervet érintő bekerülési ellenértékű közpénz teljesen kárba veszhet, ha a település rendezési terv elfogadhatósága bármely okból
meghiúsulna. Véleményem szerint, egyesek feltételezéseivel ellentétben a vállalkozókat semmilyen bizonyítható
érdeksérelem nem érte a rendelkezésre álló jogszabályi
háttér ismeretében. Az, hogy ők nem azt látják a tervben,
amit szeretnének, az nem rajtunk múlik, hanem az 1997. évi
XLVIII. tv. (az épített környezet alakításáról és védelméről)
és 253/1997. (XII.20.) Korm. rend. (Országos Településrendezési és Építési Követelményekről) előírásain, amelyeket
tervezőnek és a főépítésznek figyelembe kellett venni. Úgy
gondolom, hogy a főépítészi záró véleményt megelőzően
többször volt alkalom az érdekegyeztetésére.
A vállalkozói kör egy részének kifogásolt észrevétele
az, hogy a zömmel lakóövezetben elhelyezkedő tulajdonukat képező ingatlan területekre ipari övezeti besorolást szeretnének a szabályozási tervben érvényesíteni,
amelyre a szakemberek szerint nagyon korlátozott a
lehetőség a jogszabályi előírások miatt. Hangsúlyozandó,
hogy azok a tulajdonosok, akik már meglévő működési és
telephely engedéllyel rendelkeznek azok továbbra is
minden gond nélkül folytathatják tevékenységüket az engedélyben szereplő feltételeknek megfelelően. Akik viszont
jelenleg engedéllyel nem rendelkeznek, nekik az a lehetőségük van, hogy a jogszabályban előírt környezetvédelmi
(kettő) szakhatósággal megvizsgáltathatják adottságaikat és amennyiben igényük majd az ismételt főépítészi
záró vélemény után megalapozottá válik, abban az esetben a rendezési terv módosítható! A tervmódosítás költségei megoszthatóak az érdekelt fél és az önkormányzat
között, sőt ha az igazolódik, hogy az érdekelt fél bizonyítja a jelenlegi helyzettől eltérő álláspontját az övezeti
besorolásra és jelölésre vonatkozóan.
Az előbbiekben vázolt költség megoszthatóság maximálisan korrekt megoldás lenne úgy az érdekelt állampolgárok, mint a teljes önkormányzati közösség részéről,
amelybe nemcsak a képviselő-testület és az egy tucat vállalkozó, hanem az egész község – település lakossága beletartozik.
Megjegyzés: A 2012. január 31-ét követő, füzetben
rögzített „vállalkozói” észrevételekkel felkerestük a tervezővel együtt személyesen a főépítészi irodát, ahol kikértük a főépítész véleményét is, amelyről emlékeztető is készült. A főépítész levélben rögzítette egyetértését a tények vonatkozásában. Ezt megelőzően személyesen kértem a főépítész urat, hogy jöjjön el Cseténybe és vegyen
részt a témában tartott egyeztetésen, de ő ettől elzárkózott
Folytatás a 4. oldalon 
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arra való hivatkozással, hogy az ő feladata nem az előzetes
tanácsadás és ügyfelekkel történő egyeztetés, hanem a megbízott tervező szakemberek által hozzá benyújtott településrendezési terv átvizsgálása és ellenőrzése. Erre vonatkozóan
ő Csetény esetében már a 09-195-4/2011. ügyszámú írásos záró véleményével és annak hivatalos kibocsátásával
és ellenjegyzésével eleget tett és azt elfogadásra javasolta. Természetesen őt nem zavarja ha teljesen új rendezési
tervre adunk bárkinek megbízást, mert az az anyag is egy

idő után záró véleményezésre szintén a jelenleg ő általa vezetett Regionális Főépítészi Iroda hatáskörébe tartozik.
Figyelem!
A 2012. április 15-ig az érdekelt ingatlan tulajdonosok
még észrevételt tehetnek a polgármesteri hivatal titkárságán - kizárólag munkaidőben – és írásban a rendezési
tervet érintően.
Csetény, 2012. március 19.
Albert Mihály
polgármester

ADJ VÉRT, HÁROM ÉLETET MEGMENTESZ!
A legközelebbi véradás
a csetényi kastélyban 2012. április 11-én, szerdán 1300-1500 óráig
TÁJÉKOZTATÓ
- Milyen személyes okmányok kellenek a véradáshoz? Az adatfelvételhez a személyi igazolványra és TAJ kártyára feltétlenül szükség van.
- Kik adhatnak vért? Véradó lehet mindenki, aki egészséges betöltötte a 18. életévét, de még nincs 65 éves, és testsúlya
meghaladja az 50 kg
- Milyen időközönként lehet vért adni? 56 naponként , férfiak ötször, nők háromszor 1 évben.
- Gyógyszer szedése mellett lehet-e vért adni? Igen, de a véradás előtt az orvossal egyeztetni kell
- Éhgyomorral is adhatok vért? Nem, fontos a véradás előtti folyadék illetve étel fogyasztása, mely segít a véradás alkalmával levett plazma pótlásában
- Mennyi vért vesznek le? A véradás alkalmával steril vérvételi zsákba, egyszer használatos tű segítségével 4,5 deciliter
teljes vért vesznek le (egy-egység/1 E)
Gavacs Zsoltné

TÁJÉKOZTATÁS AZ SZJA 1 %-ÁNAK
Mátyás király
és az igazmondó juhász

A CSETÉNYI MESESZÍNHÁZ
5. ELŐADÁSA
a csetényi kastélyban 2012. április
15-én, vasárnap 15,30 órakor.

FELHASZNÁLÁSÁRÓL
A Csetényi Holitscher Kastély Felújító Társaság Alapítvány az elmúlt öt évben felajánlott személyi jövedelemadó 1 százalékából befolyt támogatást a
kastély felújítására fordította. Az SZJA 1 százaléka összesen: 145.468.– forint. Az 1 százalékból és az alapítvány saját forrásaiból összesen 206.730.–
forintot fordítottunk az épületre, az összeg nagyobb részét, 148 ezer forintot
költöttünk a pince beomlott szellőzőablakainak megerősítésére, általános
karbantartására. A fennmaradó összeget apróbb javításokra, zárcserékre, bútorok, ajtók javítására használtuk fel. Ezúton is köszönetet mondunk minden
támogatónknak, különösen a Hagyományőrző Íjászklub tagjainak, aki a kastélypince elhanyagolt keleti hajóját kitakarították, villanyt szereltek, kimeszelték, kőműves javításokat végeztek és jelenleg is hasznosítják íjászatra.
A Kuratórium

AJÁNLÓ
 Március 15-i ünnepély Csetényben. Nagysikerű ünnepi műsort adtak

iskolásaink a kastélyban, a felvételek a youtube-on megtekinthetők!
 Folyamatosan töltjük fel a ww.cseteny.hu új helytörténeti oldalára a

községünk történetével kapcsolatos dokumentumokat.
Az előadás után a kastély udvarán
zsibvásárt tartunk! Az előadás és a vásár teljes
bevételét az óvodás gyermekek javára fordítjuk.
Belépőjegyek:
felnőtt 500.-, gyermek 300.– Ft

 Április 10-én, kedden 13 órától Babavásár lesz a kastélyban!
 Április 21-én, szombaton déltől iskolásaink a Föld Napja alkalmából

szemetet gyűjtenek Csetény közterületein. Kérjük, hogy aki ráér,
segítsen, hogy községünk utcái és a park ismét tiszta, szemétmentes
legyen! Zsákokat, kesztyűket az önkormányzat biztosít. Köszönjük!

