Csetény Község Önkormányzatának képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
……. /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. július 8-án 17 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének közmeghallgatásáról.
Az ülés helye: Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Nagy Attila
Sludné Varga Diána
Kovács Lajos
Rakovics Mátyás
Gavacs Zsolt Kálmán
Varga József Endre
Albert Mihály

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő 17.55-kor érkezett
képviselő
képviselő 17.50-kor érkezett.
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Müller József

jegyző

Tóth Gábor

Őrsparancsnok

Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a rendőrség
képviseletében megjelent őrsparancsnok urat. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mert a 7 fő megválasztott képviselőtestületi tagból 5 fő jelen van.
Napirendként javaslom:

Nyílt ülés:
1./ Csetény Község Önkormányzat Közmeghallgatása
Rendőrségi tájékoztató a közbiztonság helyzetéről
Előadó: A rendőrség megjelent képviselője
2./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Nagy Attila polgármester
3./ Kérdések a lakosság jelenlevő tagjainak a részéről, a képviselőtestület
tagjaihoz és a jegyzőhöz.
Előadó: Lakosság megjelent képviselői
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a közmeghallgatásra a fenti
napirendi pontokat.
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NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1,/ Rendőrségi beszámoló a közbiztonság helyzetéről
Előadó: A rendőrség megjelent képviselője
Nagy Attila polgármester: Átadom a szót Tóth Gábor Őrsparancsnok úrnak, hogy tartsa
meg az előadását.
Tóth Gábor Őrsparancsnok: Köszöntöm a képviselő testület tagjait. Csetény település
közbiztonsági helyzete jónak mondható, mert az elmúlt évben a bűncselekmények száma 8
darab volt és az elmúlt hónapok leadott statisztikája is azt támasztja alá, hogy a környék
településeihez képest is kevesebb alkalommal volt szükség a rendőrség képviselőinek a
közreműködésére. Mindezek mellett, arra szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a különböző
trükkös tolvajoknak kimeríthetetlen a fantáziájuk, hogy hogyan férkőzzenek a lakosság
bizalmába. (pl. az unoka beteg és pénz kell neki sürgősen). A közlekedés helyzete a
településnek jónak mondható, mert baleset nem történt, annak ellenére, hogy a településen
halad át Zirc-Mórt összekötő fő közlekedési út. A településen is rövidesen meg kezdi a
működését a polgárőrség.
Nagy Attila polgármester: Megköszönöm az őrsparancsnok úr előadását, s el szeretném
mondani, hogy a rövidesen megalakuló polgárőrség munkájában várjuk a lakosság
jelentkezését és közreműködését, minél nagyobb számban. Tájékoztatom továbbá a
lakosságot, hogy a jövőben a településen a házaló kereskedők részére a jegyző nem ad ki
engedélyeket, mindenekelőtt a lakosság nyugalma a legfontosabb. Kinek van kérdése?
Kovács Lajos képviselő: Kérdezni szeretném, hogy az említett 8 bűncselekmények, milyen
típusúak voltak?
Tóth Gábor őrsparancsnok: Ittas vezetés, garázdaság és vagyon elleni bűncselekmény.
Albert Mihály képviselő: A gyorshajtásra vonatkozóan van-e adat a településre vonatkozóan?
Tóth Gábor őrsparancsnok: Közvetlen adatom most nincsen a gyorshajtásokkal
kapcsolatosan, de szeretném még elmondani a továbbiakat. A rendőrség képviseletében is
kérem, hogy minél többen vegyenek részt a megalakuló polgárőrség munkájában. A
csendháborítással kapcsolatos rendeleti szabályozásnak az üzlet tulajdonosai nyilván nem
örülnek, de a többségi lakosság nyugalma érdekében, ezeket a szabályozásokat meg kell lépni.
A nyitva tartásokat folyamatosan mi is figyelemmel kísérjük. A különböző közlekedési táblák
kihelyezésével kapcsolatosan szívesen segítünk, ha megkeresnek bennünket, hogy hova lehet
és érdemes kihelyezni.
Nagy Attila polgármester: Ha nincs több kérdés, akkor megköszönöm a parancsnok úr
tájékoztatását, mi pedig folytassuk a következő napirendi ponttal.
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás és határozathozatal nélkül tudomásul vette a rendőrségi tájékoztatást.

2./ Polgármesteri tájékoztató
Előadó: Nagy Attila polgármester
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Nagy Attila polgármester: Ismerteti a tájékoztatót, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás és határozathozatal nélkül tudomásul vette a polgármesteri tájékoztatást.

3./ Kérdések a lakosság jelenlevő tagjainak a részéről, a képviselőtestület
tagjaihoz és a jegyzőhöz.
Előadó: a lakosság megjelent képviselői
Mivel a lakosság részéről nem volt megjelenés, ezért a napirend nem kerül tárgyalásra.
Nagy Attila polgármester: Több kérdés, hozzászólás nem volt, ezért a közmeghallgatást a
polgármester 18.10-kor bezárta.
k.m.f.
Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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