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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselıtestület tagjait, megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, mert a 10 fı megválasztott képviselıbıl 9 fı jelen van, az ülést
megnyitom. Ismertetem a napirendi pontot.

Napirendi javaslat:
1./ Hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos határozathozatal
Elıadó: Albert Mihály polgármester
A napirendi pontokra tett javaslatot Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete
9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül
elfogadta.
NAPIRENDI

PONT TÁRGYALÁSA

1./ Hulladéklerakó rekultivációjával kapcsolatos határozathozatal
Elıadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A mai rendkívüli ülésünk oka, hogy ezelıtt két évvel jeleztük a
Gyıri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási rendszernek, hogy mi is szeretnénk az Uniós
elıírásoknak megfelelıen rekultiváltatni a régi faluvégén lévı hulladéklerakónkat. Most nyílik
lehetıség az un. KEOP pályázat benyújtására a Gyıriek részérıl, de ehhez szükség van egy
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testületi határozatra részünkrıl, amelyben vállaljuk, hogy a rekultivált lerakó
tulajdonviszonya 2020 december 31-ig nem változik, továbbá eddig az idıpontig nem adjuk
bérbe azt. Amennyiben ettıl mégis eltérünk és kiderül a támogatást vissza kell fizetni a
nagytérségi rendszernek, ı pedig rajtunk fogja érvényesíteni. A sürgısséget az indokolja,
hogy október 8-val meg kell hozni a döntést, mert október 24-én van a pályázat benyújtásának
a végsı határideje. Tájékoztatom a képviselı-társakat, hogy ezt az értesítést és kérést csak pár
napja kaptuk. Megjegyzem, lehet hogy nem szerencsés, hogy az egész hulladéklerakó
megosztatlan, tehát 039/3 hrsz-on szerepel, függetlenül hogy az egész területnek a
rekultivációjára nincs szükség és annak egy része a rendezési tervben ipari területként van
tervezve. Ebbe az ügybe majd próbálok tájékozódni a megosztás lehetıségeirıl, mivel a
hulladékudvar is ide van tervezve és szerintem megosztatlanul az építési engedélyezési eljárás
sem folytatható le. Kérem képviselıtársaimat, hogy hozzuk meg a határozatot, legfeljebb a
késıbbiekben visszalépünk egy újabb módosító határozattal, ha mégsem akarjuk.
Bognár János képviselı: Én nem látom tisztán ezt a helyzetet és nem is tudom támogatni,
mivel több lakossági vélemény alapján sem örülnek a hulladékudvar kialakításának ilyen
közel a faluhoz, nem beszélve arról, hogy 12 évig nem lesz rendelkezési jogunk a tulajdonunk
felett.
Varga József Endre képviselı: Nyugodtan megszavazhatjuk, mert ez nekünk nem okoz
érdeksérelmet.
Varga Zoltán képviselı: Én se vagyok túlzottan optimista, de ha a pályázathoz ez ilyen gyors
ütemben nélkülözhetetlen feltétel, akkor támogassuk.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete 7 igen, 1 nem szavazattal, 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta.

73/2007. (X.05.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselı-testülete vállalja,
hogy a Csetény 039/3 hrsz.-on rekultivált lerakó
tulajdonviszonyát 2020. december 31.-ig nem változtatja meg,
továbbá eddig az idıpontig nem adja bérbe azt.
Felelıs: Albert Mihály polgármester
Határidı: 2007. október 8. és folyamatos
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több hozzászólás akkor a mai ülést 16 ó 20 perckor
bezárom.
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