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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselő-testület tagjait, megállapítom, hogy
Csetény község Önkormányzat részéről jelen van a 7 megválasztott képviselő – testületi tagból
5 fő, így határozatképes, Szápár Község Önkormányzata részéről jelen van az 5 fő
megválasztott képviselő – testületi tagból 3 fő jelen van, így határozatképes.
Csetény Község Önkormányzat képviselő – testületének részéről az állandó jegyzőkönyv
hitelesítő Bognár Barnabás képviselő jelen van, Szápár Község Önkormányzat
képviselő – testületének részéről Fojtyik Attila képviselő jelen van, ezért javaslom őket
jegyzőkönyv hitelesítőnek megválasztani.

A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot Csetény Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
és
tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta
A jegyzőkönyv hitelesítők személyére tett javaslatot Szápár Község Önkormányzat
Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta.
Albert Mihály polgármester: Ismertetem a napirendi javaslatot. Kinek van a napirendi
ponttokkal kapcsolatban módosító javaslata?
Kukoda Péter alpolgármester: Nekem lenne javaslatom, hogy 8. Vegyes ügyek között
napirendre vegyük a Szápáron levő szennyvízhálózat gerinc vezetékével kapcsolatos
észrevételeket.
Albert Mihály polgármester: A javasolt napirenddel kibővítve ismertetem a napirendi
javaslatot.

Napirendi javaslat:
1./ A háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési zárszámadásának
elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ A Csetény és Szápár Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési
beszámolójának az elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Müller József jegyző
5.A Csetényi Körzeti Óvoda Óvodavezetői pályázatának a kiírása
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ A 2013. évi közszolgálati tisztviselői teljesítménykövetelmények főbb céljainak
meghatározása
Előadó: Müller József jegyző
7./ A Csetényi Körzeti Óvoda konyhájának 2013. évi nyári leállási idejének a
meghatározása
Előadó: Albert Mihály polgármester
8./ Vegyes ügyek
- Szápáron levő szennyvízhálózat gerinc vezetékével kapcsolatos észrevételek
Albert Mihály polgármester: Amennyiben nincs több javaslat , kérem szavazzatok.
A napirendi pontokra tett javaslatot Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül
elfogadta.
A napirendi pontokra tett javaslatot Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül
elfogadta.

NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ A háziorvosi körzetmódosítással kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az előző képviselő – testületi üléseken Szápár Község
Önkormányzata, már döntött azon szándékáról, hogy felbontja a Jásd – Szápár vegyes
háziorvosi körzetet, s ezzel egyidejűleg a csetényi vegyes háziorvosi körzethez kíván
csatlakozni. Csetény Község önkormányzata pedig döntött azon szándékáról, hogy a csetényi
vegyes háziorvosi körzet bővítéséhez hozzájárul.
E határozatokat most ismételten meg kell erősítenünk, az ÁNTSZ- el történt egyeztetésünknek
megfelelően.
Szápár Község Önkormányzata a Jásd – Szápár vegyes háziorvosi körzet felbontásával
kapcsolatos határozatát 2013.05.09 – i testületi ülésén megerősítette.
A jelenlegi együttes testületi ülésünkön az alábbi, azonos tartalmú határozatot kellene
meghoznunk.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
37/2013.(V.10.) KT határozat:
Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselő – testületei
megállapodnak, hogy Szápár Község Önkormányzatának kérése
alapján a Szápár Község által kezdeményezett háziorvosi körzet
módosításával egyetértenek. A Csetény-Szápár közös ellátási
körzet a működési engedélyek hatályba lépésének időpontjától,
előreláthatólag 2013. augusztus 1 – től jöhet létre. A
körzetmódosítási időpont indokolt esetben változtatható, illetve
hosszabbítható.
Felelős: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester
Határidő: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
40/2013.(V.10.) KT határozat:
Csetény és Szápár Község Önkormányzat Képviselő – testületei
megállapodnak, hogy Szápár Község Önkormányzatának kérése
alapján a Szápár Község által kezdeményezett háziorvosi körzet
módosításával egyetértenek. A Csetény-Szápár közös ellátási
körzet a működési engedélyek hatályba lépésének időpontjától,
előreláthatólag 2013. augusztus 1 – től jöhet létre. A
körzetmódosítási időpont indokolt esetben változtatható, illetve
hosszabbítható.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Az intézményfenntartó társulás 2012. évi költségvetési zárszámadásának
elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: A zárszámadás tárgyalását általában évente ebben az
időszakban jogszabály írja elő, de valójában tényszámokat kell elfogadnunk. Felkérem
Pálinkás Istvánné gazdasági. vezetőt, hogy ismertesse az intézményfenntartó társulás 2012.
évi beszámolójának a fő számait.
Pálinkás Istvánné gazd. vez.: Ismerteti az előterjesztés fő számait.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kovács Lajos alpolgármester: A saját bevételek között nagy a különbség ez miből adódik?
Pálinkás Istvánné: A számlák kiállításából és a teljesítések időpontjának eltéréséből adódik.
Bognár János képviselő: A létszámnál lévő különbséget mi okozza?
Pálinkás Istvánné: A két fő közfoglalkoztatott is szerepel a létszámban és ebből adódik a
különbség.
Albert Mihály polgármester : Ha nincs több kérdés hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
38/2013. (V.10.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a csetény Szápár Intézményfenntartó Társulás
2012. évi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
41/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a Csetény Szápár Intézményfenntartó Társulás
2012. évi beszámolóját a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
3./ A Csetény és Szápár Községek Körjegyzőségének 2012. évi költségvetési
beszámolójának az elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester:Szintén úgy, mint az intézményfenntartó társulás keretében
jogszabályi előírás kötelez bennünket a 2012. évet lezáró zárszámadási beszámoló
tárgyalására. Függetlenül attól, hogy még akkor nem közös hivatal, hanem körjegyzőségként
működött, de jogutódlás történ. Felkérem Pálinkás Istvánné gazd. vezetőt, hogy ismertesse a
Csetény és Szápár községek Körjegyzőség 2012. évi beszámolójának a fő számait.

Pálinkás Istvánné gazd. vez.: Ismerteti az előterjesztés fő számait.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor kérem
szavazzunk a körjegyzőség 2012. évi beszámolójának elfogadásáról.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
39/2013. (V.10.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy
a Csetény és
Szápár Községek
Körjegyzőségének 2012. évi beszámolóját a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
42/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy
a Csetény és
Szápár Községek
Körjegyzőségének 2012. évi beszámolóját a melléklet szerint
elfogadja.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: azonnal
4./ A Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
elfogadása
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Az írásos előterjesztésemben részletesen ismertettem az SzmSz
elfogadásának a jogszabályi
hátterét. Kérem az előterjesztésem megtárgyalását és
elfogadását.
Kukoda Péter alpolgármester:A megalakulástól eltelt időszak azt bizonyítja, hogy a szápári
ügyfélszolgálaton hiányzik az állandó ügyintézés, a lakossági ügyfélszolgálati kapcsolat.
Problémák jelentkeztek a napi munkavégzés során. S szeretném kérni a képviselő –
testületeket, hogy gondoljuk át a 2013. 02.15-i döntésünket a hivatal létszámáról, s
amennyiben a költségvetési helyzetünk azt lehetővé teszi a jövőben, akkor módosítsuk a
hivatal létszámát 7 főről 8 nyolc főre.
Bálintné Schmidt Ildikó polgármester:Én is látom, hogy a napi működésünk során kisebb
problémák jelentkeztek, s most a március április hónapokban a költségvetési beszámolók
határidőre történő elkészítése során a pénzügyeseknek sok túlórát kellett csinálni. A
települések között az ügyiratok „küldözgetése” is problémákat okoz. Az eredeti ügyiratok a
székhely településen kerülnek iktatásra, s ezért másolatokat szükséges készíteni. Megerősítve

az alpolgármester véleményét, az állandó ügyintézés hiányzik, mert feladat van bőven.
Albert Mihály polgármester: Én még megvárnám a létszámbővítéssel kapcsolatos döntés
előtt, hogy hogyan alakulnak a féléves közös hivatali működés számszaki adatai.
Müller József jegyző: Több, mint két hónap tellett el a közös hivatal megalakulásától, a
hivatal működik, természetesen problémák vannak, amiket együtt szükséges kezelni.
Véleményem szerint is és szakmai álláspontom szerint is nem a jelenlegi állapot a végleges.
Tovább kell gondolni a feladataink megosztását, mert az látszik, hogy a szápári
ügyfélszolgálaton szükséges az állandó ügyintézés, a heti két ügyfélszolgálati nap betartása
mellett, ugyanúgy, mint a székhelytelepülésen.
A hivatal költségvetésének alakulása ismeretében tudunk konkrétan visszatérni és a szükséges
döntést meghozni, annak érdekében, hogy egy konszenzusos állapot ki tudjon alakulni. A
jelenlegi szmsz tartalmazza, mindazon jogszabályi, működési szabályozást, amely alapja a
hivatal folyamatos fenntartásának.
A települési önkormányzati szmsz – hez hasonlóan, a jelenlegi szmsz is bármikor módosítható,
akár jogszabályi változás, akár a fenntartó önkormányzatok akaratának megfelelően.
A fenntiek alapján kérem az szmsz elfogadását.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs kérdés, hozzászólása, akkor kérem szavazzunk.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
40/2013. (V.10.) sz. határozata
Szápár Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84-86. § - aiban, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV törvény 10. §-ában és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31)
Kormányrendelet 13. §–ában foglalt rendelkezések alapján a
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a
Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát
Felelős: Bálintné Schmidt Ildikó polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
43/2013. (V.10.) KT határozata
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 84-86. § - aiban, az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV törvény 10. §-ában és az államháztartásról
szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31)
Kormányrendelet 13. §–ában foglalt rendelkezések alapján a
határozat mellékletében foglalt tartalommal jóváhagyja a
Csetényi Közös Önkormányzati Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát

Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
5. A Csetényi Körzeti Óvoda Óvodavezetői pályázatának a kiírása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: 2013. augusztus hónapban a óvodavezető helyetteskénti
vezetői egy éves megbízása lejár 2013. augusztus 15-én, ezért jogszabályi kötelezettség a
pályázat kiírása. A pályázat kiírás tervezetét, mint előterjesztést és a határozati javaslatokat a
jegyző összeállította, ami a képviselő-testületek tagjainak kiküldésre került.
Bognár János képviselő: A pályázatban beírjuk-e azt, hogy lakást is tudunk biztosítani.
Albert Mihály polgármester: Nem kötelező a lakás biztosítása. Viszont beírhatunk olyant,
hogy a pályázat elbírálásánál előnyt jelent a felhasználói informatikai ismeretek és középfokú
nyelvvizsga megléte pl. angol vagy német nyelvből. Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor
kérem szavazzunk.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:
41/2013. (V.10.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Körzeti Óvoda
Csetény óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi
határozatokat hozta:
1.

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Csetény
Körzeti Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.
A munkavégzés helye: Csetény Petőfi út 51.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2013. augusztus 15.
Megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 15.
Pályázati feltételek:
 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 a vezetői megbízásnál szükséges a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség.
Illetmény és egyéb juttatások:

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben
meghatározottak az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 3-5 éves vezetői gyakorlat
 felhasználói szintű informatikai rendszer ismeret
 középfokú nyelvvizsga megléte angol, német nyelvekből
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.
A pályázat elbírálásának módja: Csetény és Szápár Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a véleményezési határidő lejártát követő, első együttes ülésükön
bírálják el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 30.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Albert Mihály polgármester, a 06-88/485014 - es telefonszámon munkaidőben.
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Csetény
Körzeti Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási
számot: ……… Postai cím: Csetény Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi út
30.
2.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetéséről
- az Oktatási Közlönyben 2013. május 25.
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2013. május 25.
- Csetény Község honlapján 2013. május 25.

Felelős: Müller József jegyző
Határidő:
2013. május 25.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

44/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Körzeti Óvoda
Csetény óvodavezetői megbízás pályázati kiírására irányuló előterjesztést és az alábbi
határozatokat hozta:
1.

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet a Csetény
Körzeti Óvoda óvodavezetői feladatainak ellátására.

A munkavégzés helye: Csetény Petőfi út 51.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
A magasabb vezetői megbízás időtartama: 5 év
Kezdő napja: 2013. augusztus 15.
Megszűnésének időpontja: 2018. augusztus 15.
Pályázati feltételek:
 Az adott nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakör betöltéséhez
szükséges – a köznevelési törvény 3. sz. mellékletében felsorolt – felsőfokú iskolai
végzettség és szakképzettség,
 pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
 legalább öt év pedagógus munkakörben szerzett szakmai gyakorlat,
 a nevelési-, oktatási intézményben pedagógus munkakörben fennálló, határozatlan
időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás, vagy a megbízással egyidejűleg pedagógiai
munkakörben történő határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 a vezetői megbízásnál szükséges a vezetői gyakorlat, pedagógia szakirányú
végzettség, vagy közoktatás vezető szakképzettség
Illetmény és egyéb juttatások:
A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben és a közoktatási
intézményekben a végrehajtásáról szóló 138/1992. (X.8.) Kormányrendeletben
meghatározottak az irányadók.
A pályázatnak tartalmaznia kell:
 a pályázó szakmai életrajzát,
 az intézmény vezetésére vonatkozó programot, a szakmai helyzetelemzésre
épülő fejlesztési elképzeléseket.
A pályázathoz csatolni kell:
 iskolai végzettséget, szakmai képesítést igazoló bizonyítványok másolatát,
 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
 a pályázó nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a pályázati anyagában foglalt
személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges
kezeléséhez hozzájárul,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
 legalább 3-5 éves vezetői gyakorlat
 felhasználói szintű informatikai rendszer ismeret
 középfokú nyelvvizsga megléte angol, német nyelvekből
A pályázat benyújtásának határideje: 2013. június 15.
A pályázat elbírálásának módja: Csetény és Szápár Községi Önkormányzatok
Képviselő-testületei a véleményezési határidő lejártát követő, első együttes ülésükön
bírálják el a pályázatokat.
A pályázat elbírálásának határideje: 2013. július 30.
A pályázattal kapcsolatban tájékoztatást ad: Albert Mihály polgármester, a 06-88/485014 - es telefonszámon munkaidőben.
A pályázat benyújtásának módja: zárt borítékban, a borítékra kérjük ráírni „Csetény
Körzeti Óvoda Óvodavezetői pályázat”, és a pályázati adatbázisban szereplő azonosítási
számot: ……… Postai cím: Csetény Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi út
30.

2.

A Képviselő-testület felhívja a jegyzőt, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás
megjelentetéséről
- az Oktatási Közlönyben 2013. május 25.
- a Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal internetes oldalán 2013. május 25.
- Csetény Község honlapján 2013. május 25.

Felelős:
Határidő:

Müller József jegyző
2013. május 25.

6./ A 2013. évi közszolgálati tisztviselői teljesítménykövetelmények főbb céljainak
meghatározása
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor kérem
szavazzunk.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:










42/2013. (V.10.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Csetényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok az
alábbiak, amelyek a Szápár Községi Önkormányzat Képviselő –
testületének a munkatervében kerültek meghatározásra.
a képviselő – testület határozatainak végrehajtása, az önkormányzati
rendeletek betartása, betartatása.
A közszolgálati dolgozók elé állított kiemelt célok:
a hivatali ügyintézéssel összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása,
a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő
ellátása,
a településfejlesztési célokat megfogalmazó programok éves feladatainak
végrehajtása,
A hivatal működése során járuljon hozzá a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
Törvény ( a továbbiakban: KET ) szerinti közigazgatási szabályok
érvényesüléséről.
A képviselő – testület, a bizottságok, illetve polgármesterek feladatkörébe
tartozó feladatok ellátása során – a jegyző utasítása alapján –
hatékonyan működjön közre,s tevékenysége során gondoskodjon a KET
betartásáról.
A feladatok, gyorsan, hatékonyan ellátásra kerüljenek, a vonatkozó
határidőket betartsák.





Csökkenjen a feladat ellátási területtel kapcsolatos negatív észrevételek
száma. ( lakossági, vállalkozói illetve hivatalos szervek tekintetében. )
Az új önkormányzati törvényből és a járási rendszer kiépítéséből a
hivatali ápparátusra rót feladatok végrehajtása.
Az egyes pályázatok folyamatos figyelése és a döntéshozók tájékoztatása.
Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors ,
pontos, polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és
szakmaiság középpontba állításával kell, hogy megvalósuljon.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: folyamatos

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:











45/2013. ( V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő – testülete a
teljesítménykövetelmények alapját képező célokról szóló előterjesztést
megtárgyalta és úgy határozott, hogy Csetényi Közös Önkormányzati
Hivatal 2013. évi teljesítménykövetelmények alapját képező célok az
alábbiak, amelyek a Csetény Községi Önkormányzat Képviselő –
testületének a munkatervében kerültek meghatározásra.
a képviselő – testület határozatainak végrehajtása, az önkormányzati
rendeletek betartása, betartatása.
A közszolgálati dolgozók elé állított kiemelt célok:
a hivatali ügyintézéssel összefüggő igazgatási feladatok végrehajtása,
a hivatali folyamatok minőségbiztosítási követelményeknek megfelelő
ellátása,
a településfejlesztési célokat megfogalmazó programok éves feladatainak
végrehajtása,
A hivatal működése során járuljon hozzá a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény ( a
továbbiakban: KET ) szerinti közigazgatási szabályok érvényesüléséről.
A képviselő – testület, a bizottságok, illetve polgármesterek feladatkörébe
tartozó feladatok ellátása során – a jegyző utasítása alapján – hatékonyan
működjön közre,s tevékenysége során gondoskodjon a KET betartásáról.
A feladatok, gyorsan, hatékonyan ellátásra kerüljenek, a vonatkozó
határidőket betartsák.
Csökkenjen a feladat ellátási területtel kapcsolatos negatív észrevételek
száma. ( lakossági, vállalkozói illetve hivatalos szervek tekintetében. )
Az új önkormányzati törvényből és a járási rendszer kiépítéséből a hivatali
apparátusra rótt feladatok végrehajtása.
Az egyes pályázatok folyamatos figyelése és a döntéshozók tájékoztatása.
Mindez a szolgáltató jellegű közigazgatás továbbfejlesztésével, a gyors ,
pontos, polgárbarát ügyintézés megvalósításával, a humánum és
szakmaiság középpontba állításával kell, hogy megvalósuljon.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: folyamatos

7./ A Csetényi Körzeti Óvoda konyhájának 2013. évi nyári leállási idejének a
meghatározása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Minden évben a szükséges karbantartások miatt szünetet kell
elrendelnünk, mivel közös fenntartású az intézmény, ezért a határozatokat együttes testületi
ülésen kell meghozni. A konyha leállásának javasolt időpontja: 2013.07.08-2013.07.21-ig.
Van-e valakinek más javaslata? Ha nincs akkor kérem hozzuk meg a két határozatot.
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

43/2013. (V.10.) KT határozat
Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Körzeti Óvoda konyhája 2013. július 8. és
2013. július 21. között zárva tart.
Felelős:Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta:

46/2013. ( V.10.) KT határozat
Csetény
Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az Körzeti Óvoda konyhája 2013. július 8. és
2013. július 21. között zárva tart.
Felelős:Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
8./ Vegyes ügyek
- Szápáron levő szennyvízhálózat gerinc vezetékével kapcsolatos tárgyalás
Előadó: Kukoda Péter alpolgármester
Kukoda Péter alpolgármester: Az elmúlt időszak sok csapadéka miatt Szápáron a Malom
utca végénél lévő szennyvíz gerincvezetékének nyomvonala erősen károsodott, alámosta a sok
csapadék. A szakaszon nem egyformán veszélyes a helyzet, de vannak kritikus helyek. Az
utolsó alkalommal a patakban 3 m-es magasságban folyt a víz. A Malom út végén a hídnál a
part megcsúszott és a következő nagyobb esőzéseknél akár már a közút is veszélyben lehet.
Albert Mihály polgármester: Már tíz éve is meg volt ez az adott állapot, ami abból eredt,
hogy a beruházáskor nem volt körültekintő a nyomvonal kijelölése, szerintem azóta sem volt
katasztrófa helyzet, annál is inkább, mert 2011-ben a legkritikusabb részeket megerősítettük,
de a probléma az évek során ismét jelentkezni fog folyamatosan, mert tökéletes megoldás ezen
a helyszínen, az ott fenn álló körülmények között nem létezik és technikailag is több minden
nem kivitelezhető a terepviszonyok és az adottságok miatt.
Kukoda Péter alpolgármester: Érdemes lenne megnézni, akár egy közös együttes testületi
helyszíni szemle formájában is. Kik felügyelték korábban ezeket a vízelvezető árkokat?
Albert Mihály polgármester: A korábbi években a Pápakörnyéki Vizitársulat, most jelenleg
csak az önkormányzat.

Bálintné Schmidt Ildikó polgármester: Gyakorlatilag úgy néz ki, hogy az
önkormányzatoknak kell lépni a veszélyhelyzet elhárításával kapcsolatban, mivel elsősorban
ez az önkormányzatok érdeke.
Albert Mihály polgármester: A jövőben tájékozódni fogok a lehetőségekről és amennyiben
együttes sürgős intézkedésre van szükség, akkor tájékoztatni fogom a képviselő-testületeket.
Kinek van még az együttes ülésen közérdekű bejelentése, kérdése?
Bognár Barnabás képviselő: Az óvodában a vezető számítógépe rossz állapotban van,
szinte használhatatlan.
Albert Mihály polgármester: Nekem a használhatatlanságról nincs tudomásom és nem
vitatom, hogy nem a legmodernebb készülék, mert idős a gép, de az a javaslatom, hogy várjuk
meg az óvodavezetői pályázat elbírálását és utána vásároljunk számítógépet a megbízott
vagy kinevezett vezető részére.
Bognár Barnabás képviselő: Az óvoda udvarában lévő felső csúszda állagán változatni
kellene és szerintem akár balesetveszélyessé is lehetne nyilvánítani, láthatólag kevés homok
van benne.
Albert Mihály polgármester: Amennyiben a homok kevés akkor tudok odavitetni akár egy
autó homokot is, de azt először körbe kell padlózni, hogy a homok a csúszda alatt maradjon
az adott rézsűs terepviszonyok miatt.
Kovács Lajos alpolgármester: Mikor én voltam az intézményvezető 6 évvel ezelőtt
biztonságtechnikai szempontból ellenőrizve lettek az óvodai játékok. Az ellenőrzést meg
lehetne ismételni.
Albert Mihály polgármester: Jelenleg nem igényel azonnali intézkedést, de utána fogok nézni
a lehetőségeknek. Ha nincs több kérdés hozzászólása akkor az együttes ülést 18 óra 30
perckor bezárom.
k.m.f.

Albert Mihály
polgármester

Bálintné Schmidt Ildikó
polgármester

Müller József
jegyző
Bognár Barnabás
jkv. hitelesítő

Fojtyik Attila
jkv. hitelesítő

