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Lakosság részéről: 10 fő
Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 10 fő jelen van. A kiküldött
meghívót módosítanám azzal, hogy első napirendként tárgyaljuk az ifjúsági klub további
működésének kérdését, hogy a jelenlévő fiataloknak ne kelljen az egész estét itt tölteniük. Azt
is el szeretném mondani a fiataloknak, hogy szót nem adhatok, mert az SzMSz-ünk szerint azt
előre kellet volna kérni. A napirendi pontokhoz kinek van még további javaslata a képviselőtársak részéről?
Kovács Lajos képviselő: Szeretném, ha felvennénk napirendre a az iskolai nyelvi labor
pályázati önrészének biztosítását.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokra vonatkozó kiegészítést.

Napirendi javaslat:
1./ Ifjúsági klub további működésének kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Közoktatási, esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv megtárgyalása
Előadó: Kovács Lajos intézményvezető
3./ Az óvodai konyha üzemeltetésével kapcsolatos megállapítások, javaslatok
Előadó: Varga Zoltán PB elnök
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4./ Lakástámogatással kapcsolatos rendeletalkotás
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ Közterület használati rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ EMVA (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alap), IKSZT (Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér) című pályázatról tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Az iskolai nyelvi labor pályázati önrészének biztosítása
Előadó: Kovács Lajos intézményvezető
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokra tett javaslatot.
NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Ifjúsági klub további működésének kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Kb. másfél éve a volt idősek klubjának két helyiségét ifjúsági
klub céljára átadtuk a csetényi fiataloknak. 2008. szeptember 21-ről 22-re virradó éjszaka
betörtek az épületbe, ahonnan magántulajdonban lévő elektronikai cikkeket vittek el.
Rendőrséget kellett hívni a betörés miatt. Én egy éve nem jártam abban az épületben. Teljes
megdöbbenéssel láttam, hogy milyen állapotok uralkodnak! Az épületből hiányoznak a belső
berendezési tárgyak, amelyek megvannak azok össze vannak törve! Vélhetően a csetényi
fiatalok betörték a részükre át nem adott volt iroda helyiség és raktár ajtaját is és teljesen
vandál módon mindent széttörtek – zúztak. Ezt követően az ott jelenlévő fiatalokat
megkérdeztem, hogy mikor történtek ezek a vandál cselekmények, de tőlük információt nem
kaptam! A jelenlegi állapotában ebben az épületben és az adott környezetben a kulturált,
emberhez méltó működés lehetetlen. A hiányzó értéktárgyak (gáztűzhely, polcok, kályha stb.)
és a tényleges helyreállítási igény nyílászárók, zárak, vakolatok és festés helyreállítása több
mint . 100.000 Ft nagyságrendű. Én azon a véleményem vagyok, hogy jelenleg be kell
zárnunk. Nekik is elmondtam, hogy a képviselő-testület döntését ki fogom kérni a
közeljövőben és annak határozatát tudomásul kell venniük. Csupán a 14 db ablak üvegezése
amelyet már megcsináltattam az 70.000 Ft és nem tudom azt sem, hogy mit kezdünk a
tönkretett és eltűnt, eltulajdonított berendezési tárgyakkal, mivel a tettesek ismeretlenek és a
rendőrség is sajnos minden ilyen ügyben tehetetlen.
Sludné Varga Diána képviselő: Az ifjúsági klub másfél éve indult meg. Én is vásároltam oda
eszközöket, többször voltam is ott. Rákérdeztem, hogy hol vannak a dolgok, azt mondták
eltűnt, elveszett! Tovább akkor én nem nyomoztam, a testület felé nem jeleztem. Én is belátom,
hogy ez így nem mehet tovább. Az ifjúsági klubban kb. 20-25 fő szokott járni, az itt lévő
fiatalok, kollégisták és más faluba élő fiatalok is. Én is belátom, hogy többet kellett volna
rájuk nézni! Régebben is voltak problémák a fiatalok körében és akkor szóltam Varga Zoltán
képviselőtársamnak, de ő mondta, hogy mi ehhez kevesek vagyunk, tovább kellene lépni az
ügyben. A helyzet az, hogy ajtók, ablakok egyrésze tönkre van, pedig többször megjavíttattuk
a működés során őket. A betörés sajnálatos ügy, de ott önkormányzati tulajdon nem tűnt el,
hanem csak magántulajdon. Az épületben nemcsak ifjúsági klub volt, hanem 2002. óta
edzőterem is. Tehát nem tudjuk, hogy ki vagy kik követhették el a dolgot. Sajnálom, hogy így
alakultak a dolgok, mert ezután a buszvárokat és a játszóteret fogják birtokba venni a
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fiatalok. Kikértem több szülőnek a véleményét is akik szolgalmazták, hogy felügyelet mellett
továbbra is biztosítsunk helyet az ifjúságnak.
Kovács Géza képviselő: Én ott voltam a nyitásnál is. Véleményem szerint a fiataloknak
maguk közül kell kiszűrni a rendetleneket. Fel lehet újítani az épületet, de kívül is van mit
tenni, amit a fiatalok is megtehetnének. Tele van a környék szeméttel, ezt ők is össze tudnák
szedni. Én támogatni tudnám azt, hogy a későbbiekben felügyelet mellett és felelős
megnevezésével tovább működjön az ifjúsági klub.
Kovács Lajos képviselő: Én is voltam az épületben, nagyon üresnek találtam. Voltak ott
berendezések, hogy hova tűntek, erre senki sem tud válaszolni. Ha nem tudjátok megmondani,
hogy ki volt a tettes, akkor soha nem lesz rend! A nyitva tartást is szabályozni kellett volna.
Sinka Imre képviselő: A képviselő-testületben Sludné lett megbízva, hogy foglalkozzon a
fiatalokkal. Véleményem szerint is szünetet kellene tartani s majd utána meglátjuk.
Albert Mihály polgármester: Vandál dolgok történtek ott. pl. fogas le van tépve, ezt
gondolom önkívületi állapotban tette valaki. Ilyen állapotban ezt télen nem lehet használni.
Tavaszra felújítva, konkrét szabályokkal, a körülményeket megteremtve lehetne újra nyitás, ha
a képviselő-testület ezt a hozzátartozó anyagi forrásokkal kiegészítve bevállalja, mint az
épület belső felújítását, de az több százezer forint.
Mavizer István képviselő: A képviselő-testület jóhiszeműen, a fiatalok pozitív hozzáállásában
bízva adta át az épületet, de az épületet megrongálták, környezeti állapot tűrhetetlen! Már a
falunap előtt is így nézett ki az épület, tehát nem a betörés után lett ilyen. Szervezettség
abszulut nem fellelhető!
Varga Zoltán képviselő: Én is nagyon helyeseltem, hogy a klub létrejött. Kéthete voltam az
épületben így ez az épület teljesen alkalmatlan a szabadidő eltöltésére. Igénytelenséget és
vandalizmust tapasztaltam. Az ifjúság a bizalommal nem tudott élni. Ti tudjátok, hogy kik
tették tönkre, egy szót sem szóltatok. Ha jobban összetartotok pozitív irányban, akkor előbbre
lennénk. A lakosságnak is negatív véleménye van. Állítólag alkoholizálás és egyéb szerek
használata van, ezt nem tudom, hogy igaz-e? Kell egy kulturált lehetőség, de csak ellenőrzött
feltételekkel. Értelmes fiatalok vagytok. Ez az épület az egész falu vagyona s ebben majd be
szeretne menni még az is aki jelenleg 5 éves. Itt kollektív bűnpártolás van.
Varga József Endre képviselő: A ti korosztályotok jelenleg lázadó! Ez kis falusi szinten
nehezen kezelhető! Lehetőséget kaptatok, a szervezésbe gond csúszott. Itt a betyárbecsület
volna a helyénvaló, de ti fiatalok nem „nyomtatok fel” senkit, akivel szemben el tudnánk
járni.. Állítsátok helyre, amit elrontottatok!
Bognár János képviselő: Az idézet szerint „vétkesek közt cinkos, aki néma”. M iért nem
szóltatok a vandáloknak, mikor megtörtént a dolog vagy a testület tagjainak! Véleményem
szerint is jelenleg be kell zárni, rendbe kell tenni. Olyan vezetőt kell választani magatok közül,
aki anyagilag is felelősséget vállal!
Fehér István képviselő: Én nem láttam, én azt javasolnám, hogy működhet, de a fiatalok
tegyék rendbe. Ha lepusztították akkor bizonyítsák be, hogy helyre tudják állítani, mert akkor
fogják a magukénak érezni.
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Albert Mihály polgármester: Véglegesen a mai napon nem tiltunk ki benneteket, szigorú
odafigyeléssel a helyreállítás után újra lehetőséget kaphattok, ha ezt a képviselő-testület adott
helyzetben így gondolja.
Varga Zoltán képviselő: Születésük óta ismerjük a fiatalokat. Javaslom, hogy saját maguk
írják le a véleményüket, javaslatukat, hogy hogyan tudnánk elkészíteni a klubot, ezt ők
fogalmazzák meg, amely megalapozhatja az ismételt rendelkezésre bocsátást.
Sludné Varga Diána képviselő: A betörés után leültem a fiatalokkal, átbeszéltük a dolgokat.
Született egy elképzelés, amit majd megfogalmazunk.
Albert Mihály polgármester: Esetlegesen együttműködési megállapodást kellene kötünk,
amit mind a két félnek be kell tartani.
Fehér István képviselő: Véleményem az, hogy a helyreállításnál vonjuk be az ifjúságot is!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

85/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az ifjúsági klubot és az edzőtermet átmenetileg
határozatlan időre lezárja, illetve annak működtetését
szünetelteti. A jelenleg fennálló környezeti és belső állapotok
miatt a jövőben közös akarat esetén megvizsgáljuk az ismételt
üzemeltetés lehetőségeit, amelyre vonatkozóan a fiatalok
részéről a képviselő-testület számára is elfogadható
alternatívákat kezdeményezésként kérünk.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Közoktatási, esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési terv megtárgyalása
Előadó: Kovács Lajos intézményvezető
Kovács Lajos intézményvezető: Szeptember 15-én határoztunk róla, hogy a közoktatási,
esélyegyenlőségi helyzetelemzés és intézkedési tervet elkészíttetjük. Wolfhart Zsuzsanna
különböző intézményre vonatkozó adatlapokat, kérdőíveket küldött, amit mi visszaküldtünk és
ennek alapján elkészítette a tervet, amely véleményem szerint a célnak és az előírásoknak
megfelel . Kérem a testületet, hogy fogadja el a tervet, amely megléte a pályázat
benyújtásának már elengedhetetlen előfeltétele.
Albert Mihály polgármester: Az egész 40-50 oldal. Én átfutottam, véleményem szerint
megfelelő, az anyag rendelkezésére áll a hivatalban, bárki megtekintheti a képviselő-társak
közül. Kérem, hogy fogadjuk el a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

5

86/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Közoktatási, esélyegyenlőségi
helyzetelemzés és intézkedési tervet elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal

3./ Az óvodai konyha üzemeltetésével kapcsolatos megállapítások, javaslatok
Előadó: Varga Zoltán PB elnök
Albert Mihály polgármester: Tavasszal elkészült az óvodai konyháról az ellenőrzési
jegyzőkönyv. Ezt véleményezte a Pénzügyi Bizottság.
Varga Zoltán Pb elnök: Az óvodai konyha ellenőrzésével kapcsolatban jelentést készítettünk
ez az anyag a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
- Ennek a lényegét Varga Zoltán elmondta.
Kottyán Sándorné körjegyző: Említetted, hogy a Domonkos Miklós által készített jelentésben
az szerepel, hogy a nyomtatványok elavultak, jobb lenne a gépi feldolgozás, Ezt nem értem,
mert ezek a nyomtatványok jelenleg is kaphatóak. Inkább úgy gondolom, hogy egyes
nyomtatványok hiányoznak és ezért a folyamat nem követhető. A számítógépes feldolgozás
szerintem is jobb lesz, mert a hibalehetőségeket jobban ki lehet szűrni és azon festéssel nem
lehet javítani. A másik általam észlelt probléma, hogy az anyagbeszerzéssel kapcsolatos
szállítási szerződéseket az élelmezésvezető írta alá. Erre ő nem kapott felhatalmazást, mert az
egy kötelezettségvállalás, aminek aláírására az intézményvezető jogosult, amit minden
esetben ellen kellett volna jegyezni nekem, mint körjegyzőnek. Javaslom, hogy a
nyersanyagnorma megállapítása és a térítési díj ne január 1-től legyen hatályos, hanem a
következő év március 1-től,mert így az előző év tapasztalatait figyelembe lehet venni. A
rezsiköltséget is akkor tudjuk pontosabban kiszámolni, amelyhez az alapadatokat az
élelmezésvezetőnek kell megadnia. Kifogásoltátok még, hogy a hivatalból eltűnt az élelmezés
jelentés. Az alapbizonylat az élelmezésvezetőnél megtalálható. Volt egy ÁSZ vizsgálat a
normatívákkal kapcsolatban, ez az okmány még akkor is meg volt, de valahogy elkeveredett.
Igaz, hogy nem zárhatóak a szekrények, de mivel hivatali időn túl is a dolgozóinkon kívül
mások is tartózkodnak az épületben és az ajtók tárva, nyitva vannak én addig felelősséget nem
tudok vállalni az itt lévő dogokért. A könyvelési adatok tömörítetten flopyn el vannak zárva,
meg természetesen a pénz is.
Albert Mihály polgármester: Kikre gondol a jegyző asszony, hogy hivatali időn túl itt
tartózkodnak?
Kottyán Sándorné körjegyző: Pl. esküvő, az ügyvéd úrnak az ügyfelei. Én kérem, hogy az
irodák, mint régebben ezentúl is zárva legyenek a hivatali időn túl.
Varga Zoltán Pb elnök: Csak nem gondolod, hogy az esküvőn megjelenteknek kellett az
élelmezési anyag?
Albert Mihály polgármester: Minden tiszteletem a Pénzügyi Bizottságé, sokat dolgoztak az
anyagon, de azért egy tévedés van az anyagban, nem egyhangú volt a szavazat, mert én nem a
Domonkos Miklóst akartam szakértőnek. A magas nyersanyag normákra én azt válaszlom,
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hogy én a megállapításánál év elején mondtam, hogy nem kellene emelni a
nyersanyagnormát, mert a megtakarítás a magas normából is eredhet. A szakértő
véleményéből felhívnám azon részre a figyelmet, amely leírta, hogy a feltárt hibák esetében
anyagi felelősség nem állapítható meg a dolgozókkal szemben, mert anyagi károkozás sem
szándékosan sem pedig ténylegesen nem történt. A jegyző asszonynak válaszolnám, hogy
mivel ő a hivatal vezetője teljesen rá tartozik, hogy az ajtókat záratja-e vagy sem, ez nem a
polgármester ügye, de megjegyzem ismereteim szerint csak egyetlen iroda ajtó nem zárható,
amelynek eltört a kulcsa, de az is pótolható.
Kovács Lajos képviselő: A számítógépes program használatához meg vannak a technikai
feltételek, a jelentés után az élelmezésvezetővel elbeszélgettem. Én megpróbáltam ott
ellenőrizni, írásban van is egy-két feljegyzés ami ezt bizonyítja, de én szakmailag a konyhát
nem tudom átfogóan leellenőrizni, mert nem ez a szakterületem. A fejlesztésekkel
kapcsolatban én elmondanám, hogy minden évben leírjuk a javaslatainkat, de nem teljes
körűen kerül sor a fejlesztésre.
Albert Mihály polgármester: Igen, többször nem engedem meg a fejlesztést, pl. a gázzsámoly
esetében, mert csak javításra volt szükség és nem cserére és a takarékos gazdálkodás ezt
indokolta!
Bognár János képviselő: Én elmondanám nekem az a véleményem, hogy felelősségre vonást
kellene alkalmazni és kíváncsi vagyok a képviselő-társaim véleményére is.
Kovács Géza képviselő: Súlyos szabálytalanságok vannak, de az intézményvezető munkaköri
leírásban szerepel-e, hogy mi lenne a dolga?
Albert Mihály polgármester: Tudom Géza, te mindig ezt kéred, de léteznek más szabályok is
amik külön leírás nélkül is meghatározzák, hogy mi a dolga egy intézményvezetőnek és több
minden volt amit leírtam és a mai napig nem került végrehajtásra az intézmény részéről.
Bognár János képviselő: Ez egy munkahely, a befolyt adókból dolgozunk. A közigazgatásban
dolgozók esetében itt nem lehet lezárni a dolgot. Én nem akarok ezzel azonosulni. Furcsának
tartom, hogy a hivatalból eltűnhet valami.
Kovács Géza képviselő: Egyértelműen kitűnik, hogy hanyagul bántak a dolgokkal.
Bognár János képviselő: A szakértői jelentés is ellentmondásokba ütközik, több mindenre
nem adott választ. A kacsadolgot még mindig nem értem, mert egyszer elmondta a szakácsnő,
hogy kacsából sosem főzött, a raktáros meg elmondta, hogy amikor aláírta a szakácsnő, hogy
mit vett át a főzéshez azon festések nem szerepeltek. Tehát egyértelmű, hogy a lefestések és az
átjavítások utána történhettek. Még mindig azt mondom, hogy itt felelőst kellene
megállapítani.
Sludné Varga Diána képviselő: Ezért nem kellett volna szakértőt hívni, mivel a Pénzügyi
Bizottság és annak elnöke a szakértői véleményt több ponton úgy látom vitatja.
Albert Mihály polgármester: A szakértői jelentés átadásával az intézményvezetőt a tényekről
tájékoztattam. Részéről a hibák kijavítására megkezdődtek az intézkedések, a fegyelmi
felelősségre vonás pedig jelen szakértői vélemény birtokában teljesen megalapozatlan.
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Bognár János képviselő: Nagyon furcsának tartom, hogy a szakértő leírta, hogy a kacsa
emberi fogyasztásra nem volt alkalmas, ezért a közétkeztetésben felhasználták, itt az
adófizetők pénzével szórakozunk.
Varga Zoltán Pb elnök: A Pénzügyi Bizottságon belül ütköztettük a véleményeket, nem volt
egységes a véleményünk. A szakértő a sorokon belül is írt, tehát véleményem szerint feltárt ő
is hiányosságokat. Nagyon összetett a dolog. Hiányérzetem van. Kollektív a felelősség.
Felelős az élelmezésvezetőt, az intézményvezető, a jegyző, a polgármester és talán az egész
testület. Ez egy iránymutatás, ez nagyon jó a hibák kiküszöbölésére.
Albert Mihály polgármester: Én nem érzem magam hibásnak. Feltételezéseket soroltatok, de
konkrét bizonyítható dolog jelenleg nincs. A hibákat ki kell javítani és a hatásköröket még
egyértelműbben meg kell határozni.
Varga Zoltán PB elnök: Nagy előrelépés, hogy erről egyáltalán beszéltünk. Az
intézményvezető úrhoz az a kérésem, hogy az ellenőrzést megnyugtatólag végre kell hajtani és
a védelmünk érdekében a közvéleményt is meg kell nyugtatni.
Albert Mihály polgármester: Vegyük sorra a javaslatokat határozatba foglalva.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

87/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy
határozott, hogy a jelenleg érvényben lévő élelmezési
szabályzatot át kell dolgozni. Az új szabályzat elkészítésében a
szakértői vélemény és a Pénzügyi Bizottság javaslata alapján a
körjegyző vezetésével a hivatal szakemberei, az intézményvezető
és a Pénzügyi Bizottság tagjai vegyenek részt.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: 2008. november 15.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

88/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy
határozott, hogy az új élelmezési szabályzat alapján a
munkaköri leírásokat szükség szerint ki kell egészíteni.
Felelős: Kovács Lajos intézményvezető
Albert Mihály polgármester
Határidő: 2009. január 1.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, 1 tartózkodással,
ellenszavazat nélkül az alábbi határozatot hozta.

89/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy
határozott, hogy a konyhai élelmezéssel kapcsolatos

8

árubeszerzésekre vonatkozó közbeszerzési eljárást azonnal
maradéktalanul meg kell kezdeni, illetve a lehető legrövidebb
időn belül le kell folytatni a jogszabályi előírásoknak
megfelelően.
Felelős: Kovács Lajos intézményvezető
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

90/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte úgy
határozott, hogy a megkezdett számítógépes adatfeldolgozást
folytatni kell, a személyi és tárgyi feltételeket meg kell
teremteni. Az új rendszer legyen áttekinthető, értelmezhető és
ellenőrizhető. A nyersanyagnorma és térítési díjak mértékének
meghatározását a képviselő-testület végezze el, figyelembe véve
az élelmezésvezető és a hivatal pénzügyi szakembereinek
javaslatait. A nyersanyagnormák és a térítési díjak testület
általi meghatározására a gyakorlati számok ismerete céljából
nem 2008. év végén, hanem maximum 2009. első negyedévében
kerüljön sor.
Felelős: Kovács Lajos intézményvezető
Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: 2009. február 15.
4./ Lakástámogatással kapcsolatos rendeletalkotás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Már régóta van lakáshoz jutásra támogatás, de most több régi
ház is van eladó. Ezeknek a gazdára találása is érdekünk. Először volt 25.000, majd 50.000
legutóbb 100.000 Ft a támogatás. Most egy egész új alapokra helyezett rendeltet kell
alkotnunk. De azért elmondanám, hogy a környéken egyetlen önkormányzat sem támogatja
ennyire a lakáshoz jutást. A rendelet alapján odaítélt támogatásokat egyedi szerződésekben is
rögzítjük, ami garancia a rendeletben foglaltak betartására. A jelenlegi rendeletünk lényege,
hogy 100.000 – 500.000 Ft-ig adunk vissza nem térítendő önkormányzati támogatást. A
rendelet és a kérelem tartalmáról és a határidőkről, valamint a konkrét jogosultsági
összegekről felvilágosítást a hivatalban lehet kapni.
Varga Zoltán PB elnök: Minden fontos dolgot elmondott a polgármester úr, nehezen, de
megszületett ez a rendelet. Ilyen méretű támogatás tényleg kevés helyen van.
Albert Mihály polgármester: A rendelet pontjait alaposan meg kell ismernünk és az esetleges
átfedéseket ki kell küszöbölnünk, mert valójában a „gyakorlati megvalósulás” a hozadéka a
megszületett a rendeletnek. a lényege a rendeletnek. Ha nincs más hozzászólás, akkor kérem
szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 9/2008. (IX.30.) sz. rendeletét A lakáshoz jutók
támogatásáról.

9

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
:
5./ Közterület használati rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A közterület használati rendeletünket módosítani kell. A
múltkor megszületett parkolási rendeletet követően kell kötni rövidesen egy megállapodást,
de a jelenlegi közterület használati szabályozás szerint fizetnie kellene a parkolásért a
szolgáltatást végzőknek. Tehát ezen a ponton kellene módosítani a meglévő közterületet
használati rendeletet, hogy legyen jogom méltányosságot gyakorolni erre vonatkozóan. A
másik sarokpont, hogy személygépkocsira nem volt közterület használati díj meghatározva a
közterület rendeletben, ezért azt jelenleg 1.500 Ft-ban javaslom meghatározni. Kérem a
testületet, hogy ezen két pontban a módosítást fogadja el és építsük be ezen pontokat a
közterület használati rendeletbe.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 10/2008. (IX.30.) sz. rendeletét a közterületek
használatáról szóló a 10/2004. (VI.24.) számú rendeletének módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6./ EMVA (Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési alap), IKSZT (Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér) című pályázatról tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Tájékoztatót küldtek olyan szándékkal, hogy esetleg a
kastélynál valami közösségi teret lehetne kialakítani. A Rolling Consulting képviselőjének
megmutattam, de szerintük erre nekünk nem lehet pályázni, mert nálunk a kultúrházban
minden közösségi tér rendelkezésre áll. A másik pályázatíró szerint viszont lenne esélyünk.
Kérem, hogy határozathozatal nélkül szavazzunk arról, hogy nyújtsunk-e be pályázatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy nem kívánja jelenleg
benyújtani a EMVA-hoz a pályázatot, mivel a jelenleg bentlévő csapadékvizes
pályázatunk körül is sok a bizonytalanság.
7./ Az iskolai nyelvi labor pályázati önrészének biztosítása
Előadó: Kovács Lajos intézményvezető
Kovács Lajos intézményvezető: A nyelvi labor bővítésére pályázatot lehetett benyújtani a
Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületéhez „Éljen a falusi iskola” címmel. A támogatással
elnyertünk 150.000 Ft-ot, melyhez 70.000 Ft önrész kellene. Kérem, hogy ezt hagyja jóvá a
testület.
Albert Mihály polgármester: Én is egyetértek a pályázattal, szavazzunk az önrész
biztosításáról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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91/2008. (IX.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Magyar Nevelők és Tanárok Egyesületéhez
„Éljen a falusi iskola” címmel benyújtott pályázathoz a 70.000
Ft önrészt biztosítja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2008. október 31.
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása?
Fehér István képviselő: Az interaktív táblákkal mi van, adtunk-e be rá pályázatot?
Kovács Lajos képviselő: Adtunk be pályázatot az interaktív táblákra, de még ennek
elbírálására nem került sor, többször változtatták a határidőt.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás akkor a nyílt ülést 21 ó 50
perckor bezárom.
k.m.f.

Albert Mihály
polgármester

Kottyán Sándorné
körjegyző

Fehér István
jkv. hitelesítő

Sinka Imre
jkv. hitelesítő

