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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselıtestület tagjait, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, mert a 10 fı megválasztott képviselıbıl 8 fı jelen van, az ülést
megnyitom. Mivel Sinka Imre állandó jegyzıkönyv hitelesítı hiányzik helyette Kovács Lajos
képviselıtársamat javaslom. Kérem, errıl szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül, határozathozatal nélkül képviselıt elfogadta jegyzıkönyv
hitelesítınek.
Albert Mihály polgármester: A kiküldött meghívó napirendi pontjait kiegészíteném két zárt
ülést érintı napirendi ponttal, szociális ügyek és önkormányzati tulajdonú ingatlanra
vonatkozó vételi szándék. Ezekkel a kiegészítésekkel ismertetem a napirendi javaslatot.

Napirendi javaslat:
1./Polgármesteri beszámoló
Elıadó: Albert Mihály polgármester
2./ Lejárt határidejő határozatokról jelentés
Elıadó: Albert Mihály polgármester
3./ Tájékoztatás az önkormányzat 2007. évi I. féléves költségvetésének teljesítésérıl

Elıadó: Albert Mihály polgármester
4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése (a 2007.04.26-i
beszámoló kiegészítése)
Elıadó: Kottyán Sándorné körjegyzı
5./ A Bakonykarszt Víz és Csatornamő Zrt és Csetény község önkormányzat
megállapodásának jóváhagyása
Elıadó: Albert Mihály polgármester
6./ A Kistérségi megállapodás jóváhagyása
Elıadó: Albert Mihály polgármester
7./ Logopédus alkalmazásának kérdése
Elıadó: Albert Mihály polgármester
8./ Leader akciócsoporttal kapcsolatos tájékoztatás
Elıadó: Albert Mihály polgármester
9./ Pályázati tanácsadói ajánlatok
Elıadó: Albert Mihály polgármester
10./ A Csetényi SE támogatási kérelme
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
11./ Lejárt határidejő határozatokról jelentés
Elıadó: Albert Mihály polgármester
12. A vérvétellel kapcsolatos állásfoglalás
Elıadó: Albert Mihály polgármester
13./ Szociális ügyek
Elıadó: Kottyán Sándorné körjegyzı
14./ Önkormányzati tulajdonú ingatlanra vételi szándék
Elıadó: Albert Mihály polgármester
15./ Átruházott hatáskörben hozott határozatokról jelentés
elıadó: Kottyán Sándorné körjegyzı

Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

NAP IRENDI

PON TOK TÁRGYALÁSA

1./Polgármesteri beszámoló
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A polgármesteri beszámolót írásban megkaptátok, ezen belül
azt szeretném kérni, hogy a járdák, árkok, utak tervezett rendbetételére még kellene pénz
legalább 2 millió Ft-os átcsoportosítás, mivel a költségvetéskor rendelkezésre bocsátott 15
millió Ft nem fogja fedezni a költségeket. Jelenleg nem befejezett még az Arany J. utcai –
Jókai utcai járdaszakaszok karbantartása, továbbá a Kövesdi és Kossuth utcát összekötı
úthoz is a mart aszfaltozásra kb. 700.000 Ft szükségeltetik.
Müller József alpolgármester: Befejezéshez szükséges pénzt biztosítani kell, ezeket be kell
fejezni. Temetıi kút mennyibe került?
Albert Mihály polgármester: A Mentavill Kft adta ajándékba a kútfejet, a kivitelezési
munkát meg nem fizettük ki, ezért nem tudom megmondani jelenleg.

Mavizer István képviselı: Nekem is az a véleményem, ha a járdák karbantartását elkezdtük
be kell fejezni, mert így balesetveszélyes! A felmérés elıtt nem láthattuk a hibákat, nyilván
többe kerül, mint elıre terveztük.
Albert Mihály polgármester: Még az is probléma, hogy 50 tonna alatt nem kevernek
aszfaltot, ezért jelentıs csúszás történt a kivitelezésben ezen okok, valamint az idıjárás
kiszámíthatatlansága miatt is.
Bognár János képviselı: Jól körülnéztél, nincs több keverı üzem?
Albert Mihály polgármester: Vannak ilyen üzemek, s de van olyan aki csak éves szerzıdés
alapján ad anyagot.
Kovács Lajos képviselı: Az iskolapályát is aszfaltozni kellene.
Albert Mihály polgármester: Tudok róla, arra is sor fog kerülni.
Mavizer István képviselı: A Hunyadi utcában van egy lyuk, ami a télen be fog szakadni.
Albert Mihály polgármester: Meg fogom nézni.
18 óra 40 perckor Sinka Imre képviselı megérkezett.
Fehér István képviselı: Én mindenképpen kérem, hogy a Kossuth-Kövesdi utat összekötı
utat fejezzük be.
Albert Mihály polgármester: Teljesen felesleges a lenti részre költeni, mert azt a víz elfogja
vinni.
Varga Zoltán képviselı: A polgármester úr munkáját elismerem, a járda és árok
karbantartásoknál az egyeztetés fı vonalakban megtörtént, a falubejárással közösen
határoztuk el, melyik árokra és járdára legyen költve. Jövıre elızzük meg az állampolgári
beszédeket, fektessük le szabályokba, hogy hogyan kell eljárni.
Kottyán Sándorné körjegyzı: A költségvetés tervezése elıtt fel kellene mérni konkrétan,
hogy mit szeretnénk megcsináltatni, azt egy képviselıi falubejárással meg lehetne oldani,
errıl egy emlékeztetıt felvenni és a költségvetésbe ezek költségvonzatát beleépíteni, errıl
külön határozat vagy rendelet nem szükséges és nem indokolt.
Albert Mihály polgármester: Én azt szeretném a jövıben, ha nem kellene munka
irányítónak lennem, mert ez hatalmas strapa, de higyjétek el, hogy a legjobb brigádnál is
oda kell figyelni, mert nem végeznek minıségi munkát, sıt egyéb visszaélések is
elıfordulhatnak az anyaggazdálkodás területén. A munkák átvétele és ellenırzése hozzáértı
felülvizsgálat nélkül elképzelhetetlen.
Varga Zoltán képviselı: Errıl érdemes beszélni, mert magam is tapasztaltam, hogy még a
betont is a polgármesternek kell locsolni, mert különben kiégett volna.
Bognár János képviselı: Az állampolgárok részérıl volt egy olyan panasz, hogy a
polgármester úr magánterületeken is aszfaltoztatott.

Albert Mihály polgármester: 2006. és 2007. évben is valóban történt aszfaltozás
magánszemélynek, de ezeket vagy a kivitelezınek közvetlenül fizették meg, vagy megtérítették
az önkormányzatnak.
Varga Zoltán képviselı: Ez valóban így történt, magam is érintett voltam és más képviselıtársam is.
Varga József Endre képviselı: Közvilágítással sok a baj. Nekem az a véleményem, hogy
amikor a szolgáltatás nem mőködik, arra ne számlázzák ki a közvilágítást! Ez szerintem
fogyasztóvédelmi problémát is felvethet.
Albert Mihály polgármester: Ha valahol probléma van, rögtön bejelentjük, de havonta
általában csak egyszer jönnek ki javítani, de szeles idıben van ahol már másnap nem
mőködik a világítás. Többször jeleztük a szolgáltatónak a problémát.
Fehér István képviselı: Mi az oka, hogy a falu egyik felén van közvilágítás, a másikon nincs.
Albert Mihály polgármester: Van Molnár Dénesék elıtt egy biztosíték, ami sokszor
meghibásodik és ez már leszakaszolja a falut.
Fehér István képviselı: Visszatérve az út problémára, én nem találtam mindent jó
minıségőnek, a Petıfi utcában láttam kifogásolható helyeket. Az Ady utcában zárt
árokrendszert kellene csinálni, mert elég keskeny az út és jobb lenne a parkolási lehetıség.
Sok helyen a hidak alatti áteresz el van tömıdve. Egyébként úgy gondolom, hogy jó irányba
haladunk.
Albert Mihály polgármester: A hidak alatt át kell mostani az átereszeket. Az Ady utcánál a
zárt árokrendszer nagyon sokba kerülne, ezt feleslegesnek tartom. Minıségi kifogásokra azt
válaszolom, hogy én a járdákra még vizet is öntöttem, hogy hol áll meg a víz és a hibákat
rögtön kijavíttattam, de az tény, hogy tökéletes, hibátlan munkavégzés sem Csetényben sem
máshol nincs a legnagyobb odafigyelés ellenére sem.
Varga Zoltán képviselı: Megkérdezem az intézményvezetıt, hogy az iskolánál, óvodánál
rendbe beindult-e a tanév?
Kovács Lajos képviselı (intézményvezetı): Leadtam az igényeket, fıleg festések voltak és
menetközben még kisebb hibák elıjöttek, ezek szeptember elsejére mind elkészültek.
Albert Mihály polgármester: Infrastrukturálisan és pénzügyileg is fı vonalakban adott
minden az iskolakezdésre.
Varga József Endre képviselı: Az óvodához a csúszda még nem érkezett meg, talán nem
télre kellene a gyermekeknek.
Kovács Lajos képviselı: A jövı héten meg fog érkezni, be fogjuk állítani és használhatják a
gyermekek.
Albert Mihály polgármester: Még el szeretném mondani, hogy a téli tüzeléshez a fa
biztosított, mert a kiszáradt, kidılt fák kitermelésre kerültek a kastélyparkból. Felhívom a
figyelmet, hogy viharos idıben kerülni kell a parkban való sétálást és közlekedést, mert olyan

is elıfordult, hogy gyökerestıl kifordultak egy nagy fák, ami kívülrıl egészségesnek látszott
és ezek életveszélyt is jelenthetnek adott esetben az ott közlekedıknek és ez ellen védekezni
nem tudunk.
Kottyán Sándorné körjegyzı: A parkban tilos jármővekkel bejárni és sajnos sok motoros ott
próbálja ki tudását, ezt meg kell akadályozni, mert tönkre teszik vele a parkot.
Varga Zoltán képviselı: Két csoport az óvodában elég?
Kovács Lajos képviselı: Nem hallottam negatív jelzéseket.
Albert Mihály polgármester: Naponta bekérem a létszámokat, 50 gyermek még egy
alkalommal sem volt az óvodában. A konyhában is javult a munkaszervezés, sıt az
intézményen belül is, mert az eddigi két fı teljest munkaidıs takarító személyzetet naponta 4
órában átcsoportosítottuk konyhai munkavégzésre.
Bognár János képviselı: Az áram és vízmérési problémák megoldódtak?
Albert Mihály polgármester: Ígérték a felmérést, de sem az ÉDÁSZ, sem a gázos szakember
a mai napig nem vállalta, mert szerintük nagyon macerás és költséget lenne a közmővek
leválasztása, de semmiféle árajánlatot nem adtak. Valamilyen szinten az óvoda és a konyha
között a megosztás megtörténik, végül is az önkormányzatnak összességében kára nem
származik, függetlenül, hogy a költség áttételezés nem valós. Ebbıl akkor lehetne komoly
gond, ha a konyha üzemeltetıje más lenne, pedig a költséghatékonyságot azzal lehetne
növelni.
Bognár János képviselı: Az ellenırzés megkezdıdött-e az élelmezésnél?
Kottyán Sándorné körjegyzı: A megbízás megtörtént a polgármester részérıl, az ellenırzést
nem tudtuk elkezdeni, mivel az élelmezésvezetı beteg és a bizonylatok nála vannak, nélküle az
ellenırzést megkezdeni nem tudjuk.
Albert Mihály polgármester: Ha több kérdés nincs akkor a polgármesteri beszámoló feletti
vitát lezárom és szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót.
2./ Lejárt határidejő határozatokról jelentés
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A lejárt határidejő határozatokról az írásos jelentést
megkaptátok, kinek van kérdése, ha nincs akkor szavazásra bocsátom.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt határidejő határozatokról
a jelentést.
3./ Tájékoztatás az önkormányzat 2007. évi I. féléves költségvetésének teljesítésérıl
Elıadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: Az írásbeli tájékoztatót megkaptátok. Itt három határozat
meghozatalára lesz szükség, külön kell az intézményfenntartó társulás, a körjegyzıség és az
önkormányzat egészének elsı félévi költségvetésének teljesítésérıl. Véleményem, hogy több
önkormányzat irigyelhet bennünket a félévi gazdálkodási mutatóinkkal okán, remélem a
háromnegyed éves mutatók sem lesznek rosszabbak, mint a félévesek! Van egy kis tartalékunk
és a betervezett munkákat is elvégeztük, az intézményeinkben a munka zavartalanul folyik.
Varga Zoltán képviselı: A Bakonyszava újságban olvastam, hogy 30 millió Ft lekötött
betétünk van, errıl mi miért nem tudunk, ez azt jelenti, hogy 30 millió Ft pluszban van, mert
én ezt nem értem!
Albert Mihály polgármester: Még az elızı testülettel megbeszéltük, hogy a felesleges
pénzeszközeinket – ami akkor 50 millió Ft volt – lekötjük. Január elején az 50 millió Ft
lekötését fel kellett oldani a 13. havi juttatások kifizetésére és amiatt is hogy idén kb. 20 millió
Ft-tal kevesebb az oktatási-nevelési intézmény állami támogatás, mint a 2006-os évben. A
pénzmaradványról tájékoztatást kaptatok a 2006. évi beszámolóban, az ott kimutatott
pénzeszköz része a lekötött betét, tehát ezt senki okkal nem vitathatja, mert tény!
Kottyán Sándorné körjegyzı: El szeretném mondani, hogy a 30 millió Ft-ból 22 millió Ft a
csetényi önkormányzat kizárólagos megtakarítása, a 8 millió Ft pedig a szennyvíz beruházás
kapcsán maradt, aminek egyrésze, pontosabban 22 %-a a szápári önkormányzatot illeti. A 30
millió Ft nem azt jelenti, hogy ezt a pénzt maradéktalanul el lehet költeni, mert ez részben
feladattal terhelt. A költésvetés tervezésénél 12 millió Ft tartalékot képeztünk, ez az összeg
ami még nem terhelt feladattal, de Varga képviselı úr mint a Pénzügyi Bizottság tagja
tájékozódhatott akkor is róla, mert a költségvetés tervezésében ı is aktívan részt vett.
Varga Zoltán képviselı: Nagyon sok mindent nem tudok, új képviselıként eléggé
tájékozatlan vagyok.
Kottyán Sándorné körjegyzı: Én nagyon sokszor felajánlottam és ismételten felajánlom,
illetve kötelességünk is, hogy úgy a képviselı úrnak, mint bármely állampolgárnak részletes
tájékoztatást adok a költségvetés tervezésének menetérıl és a jelenlegi pénzügyi
helyzetünkrıl.
Albert Mihály polgármester: A következıkben minden polgármesteri jelentésben leírom,
hogy éppen mennyi van a különbözı számláinkon és abból mennyi a lekötött betét, mert én
úgy gondolom, hogy jó gazda módjára bántunk az önkormányzat pénzével. Akkor nem jártunk
volna jól el, ha nem így kötjük le a pénzeinket, hanem egyéb nem pénz alapú befektetésekbe
tettük volna igaz, lehet, hogy több pénzt hozott volna, de az jogszabály ellenes.
Varga József Endre képviselı: A rendezési terv jelenleg hogy áll, a betervezett pénzösszeg
elég lesz-e a befejezéshez?
Albert Mihály polgármester: Valószínőleg a pénz nem lesz elég, mindig több adatra és
adminisztratív dologra van szükség. Most pl. adatot kell győjteni a környezetvédelmi
szempontok miatt, hogy mennyi a villanyhálózat hossza, vízhálózaté, milyen minıségő stb. és
ezekbıl kell egy kb. 80 oldalas hatástanulmányt készíttetni, amely gyakorlatilag nem
meghatározó a rendezési tervben, de mégis elıírás.

Varga József Endre képviselı: Egyszóval hatástanulmányt kell készíttetni.
Albert Mihály polgármester: Müller János vállalkozóval szerzıdést kell módosítani, ez még
nem készült el, tehát jelenleg még nem tudom megmondani, hogy mennyivel fog többe kerülni
a rendezési terv elkészítése, de a következı testületi ülésre elıkészítem a szerzıdés módosítást.
Most pedig felkérem a Pénzügyi Bizottságot –mivel eléggé elkalandoztunk a napirendtıl - ,
hogy az elsı félévi költségvetés teljesítésérıl mondja el véleményét.
Mavizer István PB elnök: A Pénzügyi Bizottsági ülésen hosszasan megtárgyaltuk a
költségvetés elsı félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatást. Mi jónak tartjuk a gazdálkodást, úgy
látjuk, hogy stabil az önkormányzat helyzete, ezért a tájékoztató elfogadását javasoljuk.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs más kérdés, észrevétel akkor szavazzunk a három
határozatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

62/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy az Intézményfenntartó Társulás 2007. évi
elsı féléves költségvetésének végrehajtásáról az írásos
tájékoztatót, annak mellékleteivel elfogadja.
Felelıs: Kovács Lajos intézményvezetı
Határidı: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

63/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Körjegyzıség 2007. évi elsı féléves
költségvetésének végrehajtásáról az írásos tájékoztatót ,
annak mellékleteivel elfogadja.
Felelıs: Kottyán Sándorné körjegyzı
Határidı: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

64/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy az önkormányzat 2007. évi elsı féléves
költségvetésének végrehajtásáról az írásos tájékoztatót,
annak mellékleteivel elfogadja.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Határidı: folyamatos

4./ A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése (a 2007.04.26-i
beszámoló kiegészítése)
Elıadó: Kottyán Sándorné körjegyzı

Kottyán Sándorné körjegyzı: A gyermekvédelmi beszámolót április hónapban már tárgyalta
a testület, de a megyei Gyámhivatal észrevételezte, hogy nem a jogszabálynak megfelelı a
beszámoló, ezért ezt egészítettük ki. Az írásos anyagot megkaptátok, kinek van kérdése,
hozzászólása.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs hozzászólás akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

65/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy a Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
2006. évi beszámoló kiegészítését elfogadja.
Utasítja a körjegyzıt, hogy a Megyei Gyámhivatalnak a
beszámoló kiegészítést küldje meg.
Felelıs: Kottyán Sándorné körjegyzı
Határidı: 2007. október 10.

5./ A Bakonykarszt Víz és Csatornamő Zrt és Csetény község önkormányzat
megállapodásának jóváhagyása
Elıadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: A pénzügyi Bizottsági ülésen megbeszéltük, hogy a
megállapodás aláírását feltételhez kötjük. Az illetékes vezetıvel nem tudtam beszélni,
szerintem a határozatba azt írjuk, hogy felhatalmaztok engem, hogy a Bakonykarszt
igazgatójával hozzak létre valamilyen megállapodást, amelyrıl a Pénzügyi Bizottságot
maradéktalanul tájékoztassam, illetve dolgozzunk ki egy közös álláspontot és ennek a
támogatását elılegezze meg a testület.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

66/2006. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy elfogadja a polgármester javaslatát és
felhatalmazza, hogy a Bakonykarszt-tal történı egyeztetést
követıen a Pénzügyi bizottsággal egyetértésben hozzák meg
a döntést a zalakarosi ingatlan tulajdonrész átengedés
tárgyában a megállapodás jóváhagyására vonatkozóan.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Határidı: folyamatos

6./ A Kistérségi megállapodás jóváhagyása
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Mint tudjátok bármilyen változtatás a kistérségi
megállapodásban csak minden tagönkormányzat képviselı-testületének a jóváhagyásával
lehetséges. Kérlek benneteket, hogy hagyjátok jóvá a határozat-tervezeteket bennünket
közvetlenül nem érint a problémakör.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
Határidı: azonnal

67/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Zirc
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a
jelen elıterjesztés mellékletét képezı – Bakonybél Községi
Önkormányzat és Pénzesgyır Községi Önkormányzat 2007.
szeptember 1-tıl a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ által ellátott védınıi és iskola-védınıi szolgálathoz
való csatlakozása tekintetében – módosítását jóváhagyja,
aláírására a polgármestert felhatalmazza.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

68/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete a Zirc
Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának a
jelen elıterjesztés mellékletét képezı – Zirc és Környék
Közoktatási Óvodatársulás és Zirc és Környéke Közoktatási
Iskolatársulás 2007. szeptember 1-tıl a Társulás közoktatási
intézményi feladatellátáshoz való csatlakozását, valamint
Lókút, Nagyesztergár és Olaszfalu Községi Önkormányzatok
2007. szeptember 1-tıl a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató
Központ által ellátott közösségi ellátás feladathoz való
csatlakozását – módosítását jóváhagyja, aláírására a
polgármestert felhatalmazza.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Határidı: azonnal
7./ Logopédus alkalmazásának kérdése
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Átadom a szót az intézményvezetı úrnak, hogy a logopédus
alkalmazásával kapcsolatosan tájékoztassa a testületet, de elıre bocsátom, hogy csak a
kistérségi oktatási társulásba tömörült önkormányzatok részére kötelezı a feladatellátás a
jelenlegi idevonatkozó jogszabályok szerint, tehát nekünk nem.

Kovács Lajos intézményvezetı: Évek óta alkalmazunk logopédust, az elızı megbízásos
jogviszonyban látta el a teendıket, az új logopédus vállalkozó, ez kb. 2 20.000 Ft-ba kerül.
Feltétlenül kell, mert sok gyermeknek, óvodásnak, iskolásnak van rá szüksége.
Fehér István képviselı: A fejlesztı pedagógussal mi a helyzet?
Kovács Lajos képviselı: Ki fog járni egy fejlesztı pedagógus, de akikkel itt nem tud
foglalkozni, ıket a nevelési tanácsadóba fogadja.
8./ Leader akciócsoporttal kapcsolatos tájékoztatás
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Leader akciócsoportnak ugyan tagjai vagyunk, oda 10.000
Ft-ot fizettünk is éves tagdíjként, de most „A Bakonyért” helyi közösség nevő szervezetet
hoznak létre, helyi vidékfejlesztési közösségként, amelyhez mi is csatlakozhatunk. A
csatlakozás úgy történhet, hogy a dudari vidékfejlesztési irodában regisztráltatni kell
magunkat a FVM rendeletben meghatározottak szerint. Ennek az lenne a célja, hogy a
pályázatok útján így szerezhetnénk Európai Uniós forrásokat, de nemcsak az
önkormányzataink, hanem a civil és társadalmi bejegyzett szervezetek, vállalkozások is a
2007. és 2013 közötti idıszakban. Az arányokat tekintve jelenleg a közösségnek 40 %-a
önkormányzati tag, 60 %-a civil és magán vállalkozás kell, hogy legyen. Ebbıl az egészbıl ki
mit szakít azt nem lehet tudni, de az már tény, hogy egy évig felkészülési idıszak van és pénz
nincs. Kérem szavazzatok a határozatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

69/2007. (IX.13.) KT határozat
1./ Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete a
93/2007. (VIII. 29.) FVM rendeletben meghatározott
regisztráció feltételeit teljesítve csatlakozó tagként kíván
belépni „A Bakonyért” Helyi Közösségbe.
2./ Kinyilvánítja, hogy a regisztrációs folyamat során segíti a
település civil és gazdasági szereplıinek, valamint a zirci
kistérségbıl csatlakozni kívánó települések együttmőködését,
és közremőködik a stratégiai vázlat elkészítésében.
3./ Felhatalmazza Albert Mihály polgármestert a település
képviseletében a csatlakozási regisztrációs nyilatkozatok
aláírására, és a rendeletben elıírt mellékletekkel együttes
megküldésére „A Bakonyért” Helyi Közösség megválasztott
képviselıje útján a területileg illetékes Helyi Vidékfejlesztési
Iroda részére.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Határidı: 1./ pontban: azonnal
2./ pontban: az 1. pontban hivatkozott FVM rendelet
szerinti határidık
3./ pontban: azonnal
9./ Pályázati tanácsadói ajánlatok
Elıadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: Több pályázatíró adott ajánlatot, de úgy gondolom, hogy
2008. január 1-tıl bízzunk meg valakit addig még kérek be ajánlatokat és referenciákat is, de
a tény az, hogy mindenki abban gondolkodik, hogy kér pályázatfigyelésért éves szinten 300360.000 Ft-ot és ha végül lesz sikeres pályázat, akkor 5-8 %-os sikerdíjat. Véleményem
szerint az lenne a szerencsés, ha az éves pályázatfigyelési összeg minimális lenne, inkább a
sikerdíj nagysága, annak növelése jelenthetne megoldást, illetve pályázatok terén elért
nagyobb hatékonyságot. Sok cég van a pályán és ık a teljesítmény nélküli szerzıdéskötési
összegekbıl profitálnak.
Varga József Endre képviselı: Nyomon követem a regionális pályázatokat. Három nagy
pályázat van jelenleg, amibıl kettıben nincs semmi esélyünk, az iskolafejlesztésnél azért nem,
mert a kihasználtsági mutatóink rosszak, a kerékpárutak kiépítésénél azonban lehetne
esélyünk. 20 % önrész kellene ehhez. A járdák kiszélesítésével ezt meg lehetne oldani.
Albert Mihály polgármester: Nekünk a helyi viszonyok között kerékpárútra szükségünk nincs,
azt viszont nem osztom, hogy kerékpárút engedéllyel járda felújításokat lehetne végezni.
10./ A Csetényi SE támogatási kérelme
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az írásos kérelmet megkaptátok – ami a jegyzıkönyv
mellékletét is képezi – ez több részbıl áll össze, kérem a testületet, hogy a szavazásnál is ezt
így vegyétek figyelembe. Plusz 400.000 Ft-ot kért a 2007. évi mőködésre a sportegyesület,
ebbıl 50.000 Ft-ot a nıi focicsapatnak. Újabb 10.000 Ft-ot a sportegyesület történeti
kiállításához a különbözet pedig kell a nyári pálya öntözésre fordított vízdíjra. El kell
mondanom, hogy én érdeklıdtem, sehol ennyi támogatást nem ad egyik önkormányzat sem.
Felesleges volt magasabb osztályba lépni, mert úgy is elıbb-utóbb ki fogunk esni amely maga
után vonhatja a csapat és a nézıközönség elkedvetlenedését és egy komoly leépüléshez is
vezethet. Szerintem és nagyon sok csetényi állampolgár szerint jobb lett volna az alsóbb
osztályban megmaradni, és ott az élvonalban sikeresnek lenni a plusz beinvesztált anyagiak
így nem vesznének kárba. Ha nem talál a csapat anyagi szponzorokat az önkormányzatunk
„feneketlen tóba” ömlesztheti az anyagiakat minden hozadék nélkül, lobbi érdekek
érvényesülése miatt. Én azt szeretném ha ezek a jóslataim nem válnának valóra és az
ellenkezıje igazolódna be.
Varga Zoltán képviselı: Sajnos vállalkozó szponzor nincs, megszőntek a vállalkozásai
azoknak, akik eddig támogatták a sportkört. Azt kérném a testülettıl, hogy ne csak a futballt
lássa a dologban, mert szerintem ez jó elfoglaltság az ifjúságnak és addig nem tesznek semmi
rosszabbat. Az egyesületnek jelenleg 80 játékosa van a különbözı korosztályokban, illetve a
nıknél. A focistákon kívül nyáron majd minden nap 30-40 gyermek játszott a pályán. Nem
tudom mennyire követitek az újság sportrovatát, abban mindig a nézık száma a legtöbb
Csetényben. A jól megérdemelt szereplés útján jutottak el magasabb osztályba, nekem is
aggályom van, mert ehhez sokkal több pénz kell, mint az eddigiekben. Én közöltem is velük,
hogy a legfıbb támogatónkkal az önkormányzattal, ezt meg kellett volna beszélni. Én
mindenképpen javaslom az idei évre a plusz támogatást a polgármester úr által elmondottak
alapján. A többit majd a költségvetés tárgyalásakor meglátjuk. Az öntözésre is nagy szükség
volt, mert különben kiszáradt volna a fő. Jó úton haladunk és minden tevékeny önszervezıdést
támogatni kell, nemcsak a sportkört, hanem a nyugdíjasklubot és a lovas klubot is.

Albert Mihály polgármester: Az idei támogatást én is meg fogom szavazni, de a jövıt
aggályosnak tartom és fel kellett hívnom a figyelmet a kérdéskörrel kapcsolatban, amit az
elızı mondataimban meg is tettem. Ez évi 4 millió Ft-jába fog kerülni az önkormányzatnak
és ez nem kötelezı feladatunk. Én úgy látom, hogy a csetényi választópolgárok többsége is
csak kismértékben áll pozitívan a dologhoz. Szponzorok nélkül ez nem fog menni, teljesen az
önkormányzat anyagi támogatására hagyatkozva.
Kovács Lajos képviselı: Nem értek egyet a polgármester úrral. A közönség is tudja, hogy jó
meccseket játszott a csapat. Nincs olyan rendezvény, ami ennyi embert megmozgatna. Minden
alakalommal 250-300 ember nézi a meccseket. Örülök neki, hogy a lányok, miután
kimaradtak az iskolából akkor is fociznak, ık is szép sikereket érnek el.
Varga József Endre képviselı: Nem minden pénzkérdés. Az újságban szerepelünk, több
helyre eljutunk, ez Csetény hírnevét öregbíti. Tehát van olyan bevétel, ami nem pénzben
jelenik meg.
Varga Zoltán képviselı: Az egyesület összes kiadását nem az önkormányzat fedezte eddig
sem, hanem 50 %-át az egyesület saját bevétele fedezte.
Albert Mihály polgármester: Az egyesület saját bevételei egyre csökkennek, sıt nincsenek
megfelelıen behajtva és nem vitatom, hogy a hírnév nem jó dolog, de nem biztos, hogy
arányban áll azzal amibe bele fog kerülni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

70/2007. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy
határozott, hogy támogatásként 600.000 Ft-ot ad a
Csetényi Sportegyesületnek az alábbi bontásban:
410.000 Ft-ot átutal a Sporegyesület számlájára, ebbıl
50.000 Ft a nıi csapaté, 10.000 Ft a kiállítás
megrendezésére, a fennmaradó összegbıl pedig a pálya
öntözésére felhasznált vízdíjat fizeti az önkormányzat.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Határidı: 2007. október 10.
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen van-e még valakinek észrevétele, hozzászólása, ha
nincs akkor a nyílt ülést 21 óra 05 perckor bezárom.
k.m.f.

Albert Mihály
polgármester

Kottyán Sándorné
körjegyzı

Fehér István
jkv. hitelesítı

Kovács Lajos
jkv. hitelesítı

