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Lakosság részéről jelen van: 3 fő
Albert Mihály polgármester: Köszönti a képviselőtestület tagjait. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 7 fő jelen van. Mindkettő
állandó jegyzőkönyv hitelesítőnk hiányzik, ezért helyettük jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovács
Géza és Kovács Lajos képviselőket javaslom, kérem erről szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kovács Lajos és Kovács Géza
képviselőket 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal
nélkül elfogadta jegyzőkönyv hitelesítőknek.
Albert Mihály polgármester: A közmeghallgatási ülést megnyitom Javaslatot teszek az
alábbi napirendi pontokra. Az írásban kiküldött meghívó módosítására teszek javaslatot, a
2. napirend a zirci rendőrőrs tájékoztatója lenne.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirend módosítást.
Albert Mihály polgármester: Akkor ismertetném a napirendi pontokat .

Napirendi javaslat:
1./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ A Zirci Rendőrőrs tájékoztatója
Előadó: Komenda József szolg.pk.
3./ Kérdések és észrevételek a lakosság részéről
Előadó: lakosság
4./ Válaszadás a felmerülő kérdésekre
Előadó: Képviselő-testület, polgármester, körjegyző
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a napirendi pontokra tett javaslatot
7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül
elfogadta.
NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Beszámoló az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Felolvassa az önkormányzat 2008. évi gazdálkodásáról szóló
írásos beszámolót, ezen beszámoló a Csetényi Hírmondó karácsonyi számában is
megtalálható és rövidesen maximum 2009. januárjában a Csetény község internetes oldalán
is megtalálható lesz, továbbá a hivatalban bármikor megtekinthető és az abban leírtak
vonatkozásában szívesen állunk a lakosság rendelkezésére.
A beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ A Zirci Rendőrőrs tájékoztatója
Előadó: Komenda József Zirc Rendőrőrs szolgálatvezetője
Komenda József: Bemutatnám Lanczinger Pétert, aki 2008. november 15-től megbízást
kapott körzeti megbízotti tevékenységre. A területen 2003. óta dolgozik, tényleges kinevezése
jövő év májusában fog megtörténni. Sajnos még jelenleg javarészt Zircen lesz beosztva,
jelenleg Csizmadia Jánossal együtt van vezényelve. Csetény közbiztonságáról szóló
beszámolót ezután fogjuk elküldeni a testületnek, de előzetesben elmondanám, hogy Csetény
közbiztonsága nem áll rossz helyen. Ősszel volt egy sorozatlopás, az elkövetőket
Székesfehérváron elfogták. Hétvégeken vannak problémák, sajnos a szórakozási morál nem
olyan, mint régen volt. A diszkós rendezvényeken vannak gondok. Kérjük a lakosságot, hogy
ha valamit észlel azonnal jelezze a rendőrség felé. Diszkókban történtekről tudunk, más
megyéből jönnek ide azok, akikkel probléma van.
Albert Mihály polgármester: A falu lakói nem úgy látják, hogy a közbiztonság jó, mert
bizony vagyonbiztonsági és közbiztonsági problémák is vannak. Az önkormányzatnak a
sportkör és a kastély terhére elkövetett lopássokkal egymillió Ft-os kárt okoztak az elkövetők

és róluk semmi hír nincs. Arról sem tudunk, hogy Székesfehérváron tartóztattak volna le
csetényi elkövetőket, csak arról van információnk, hogy a rendőrség lezárta ereménytelenül a
nyomozást! Nem az itt jelenlévő személyekkel és a rendőrőrs személyi állományával van
problémám, hanem a hatékonyságot hiányolom. Tudom azt is, hogy rosszak a törvényeink és
azok végrehajtása is hiányos. Mindegy mi az oka, de szinte országosan igaz, hogy nem
tudunk érvényt szerezni az állampolgárokat megillető közbiztonságnak és a
vagyonbiztonságnak, amelynek a biztosítása állami feladat lenne. A közlekedési
szabálytalanság felgöngyölítésében jó a hatékonyság, egyéb negatív cselekmények esetében
viszont nem. Nem tudom, hogy mi lenne a megoldás, talán az önkormányzati rendőrség
létrehozása, de ehhez hatáskörök tekintetében nem nőtt még fel a jogszabályi háttér. Tudom,
hogy állandó rendőr hiány van, nincs elég járőr, ezért nem is érezheti a lakosság a rendőri
jelenlétet! Érdemi áttörés nincs. Helyszínelés van, nyomozati cselekményt nem tapasztalunk,
akkor véleményem szerint felesleges a helyszínelés is.
Komenda József: Az a polgármester úr véleménye, hogy nem kell helyszínelni? Túlórában,
szabadidőben tartunk figyelő szolgálatot. Talán félreérthető voltam, Székesfehérváron nem a
csetényi elkövetőket fogták el, hanem a környékbeli bolti betörőeket. Tolmácsolom az itt
elhangzottakat feletteseimnek.
Varga Zoltán képviselő: Köszönöm, hogy jelen vannak. A képviselő-testület kérte a
tájékoztatást. Mi nem az Önök munkáját szeretnénk értékelni, de Csetény közbiztonsága Önök
szerint jónak mondható, nekünk nem ez a véleményünk! Az önkormányzattól komoly értékeket
vittek el és a helyszíni szemlére 8 órát kellett várni. Nem a zirci rendőrőrs tehet róla, de a
hibákat fel kell fedni. Úgy látom, hogy közlekedési szabálytalanságokra van ember, de egyéb
betörések, lopások esetén kiszámítható, hogy 30 nap múlva megkapjuk a határozatot a
nyomozás eredménytelen lezárásáról. Mi azt várjuk, hogy a közbiztonság jobb legyen. A
képviselő-testület a körzeti megbízott májusi kinevezése után támogatás adásától sem
zárkózik el, ha a körzeti megbízott több napot itt teljesít szolgálatot és ennek látjuk az
eredményét. Vezetői szinten nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a megelőzésre.
Komenda József: Mégegyszer mondom, hogy tolmácsolom az észrevételeket, de az ittlétnek
fizikai akadályai vannak, nincs elég emberünk, 2-3 hónapig biztos, hogy javarészt Zircen tölti
szolgálatát Lanczinger Péter is.
Albert Mihály polgármester: A kressz szabályok betartásának 80 % -os véleményem szerint
a hatékonysága, mert még a szabálytalan bicikliseket is megbüntetik, vagyon biztonság
tekintetében pedig 8 % -os a hatékonyság Csetény esetében.
Varga Zoltán képviselő: Kell-e polgárőrség? Segít-e? Én nem vagyok híve a
polgárőrségnek, szerintem a rendőrök feladata a közbiztonság megteremtése.
Komenda József: A közös szolgálatok, tehát polgárőr, rendőr járőrszolgálat nagyon jól
működik. Pl. Jásdon mikor elkezdik a szolgálatot, bejelentkeznek, el lehet érni őket,
segítségünkre vannak, tehát szerintem jó a polgárőrség, segíti a munkánkat. Ha komoly
probléma van, szolgálaton kívül is oda mehetnek a Lanczinger Úrhoz a lakására és ő indokolt
esetben szolgálatba helyezi magát.

Varga Zoltán képviselő: Akkor át kell gondolnom a véleményem ha ez tényleg hatékonynak
tűnik. Én személy szerint is segítem a polgárőrséget megalakulásukban és a körzeti
megbízottal is felvesszük a kapcsolatot.
Albert Mihály polgármester: Számunkra a közbiztonság komoly pénz befektetést is megérne,
ha eredményt érnénk el. (ismét az önkormányzati rendőrsége gondolok) Köszönöm Komenda
Józsefnek és Lanczinger Péternek, hogy a zirci rendőrőrs képviseletében részt vettek a
közmeghallgatáson.

Albert Mihály polgármester: Javaslatom, hogy a harmadik és negyedik napirendet együtt
tárgyaljuk, mert a felmerülő kérdésekre – a lehetőségekhez képest – mindjárt meg is adjuk a
választ, mert így célszerű. További kérésem a sajnos kis létszámban megjelent lakosaink felé,
hogy a jelen alkalommal próbáljuk betartania parlamentális kereteket és személyiségi
jogokat ne sértsünk, családias légkörben bonyolítsuk a közmeghallgatást, amelyhez a
feltételek adottak. Egy határozathozatal nélküli szavazást kérek arra, hogy képviselő-társaim
egyetértenek-e a javaslatommal.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül hozzájárult a 2 és 3. napirendi pont egy
napirendi pontban tárgyalásával.
3. – 4. napirend Kérdések és észrevételek a lakosság részéről felmerülő kérdésekre
Előadó: Képviselő-testület
Előadó: lakosság

Válaszadás a

Albert Mihály polgármester: Akkor megkérem az itt jelenlévő állampolgárinkat, valamint
képviselő-társaimat, hogy tegyék fel kérdéseiket, mondják el véleményüket.
Varga Istvánné nyugdíjasklub vezetője: Köszönöm a nyugdíjasklub támogatását, remélem a
következő évben is megkapjuk a támogatást.
Albert Mihály polgármester: Én is ezúton megköszönöm Varga Istvánné munkáját a
nyugdíjasklub vezetőjeként sok energiát fektetett a civil szervezet összetartására és az elmúlt
évben is szép eredményeket értek el.
Sludné Varga Diána képviselő: Szeretném megkérdezni a polgármester urat, hogy az óvodai
és iskolai könyvárusításról érdeklődött-e valahol.
Albert Mihály polgármester: Írásban kértem a fogyasztóvédelmi felügyelőséget az
állásfoglalásra, válasz még nem érkezett, pozitív hozzáállás esetén szabályzatainkban ezt a
lehetőséget biztosítani fogjuk intézményi szinten, de csak akkor ha nem teljesen jogszabály
ellenes.
Varga Zoltán képviselő: El szeretném mondani, hogy a 2008. évi gazdálkodásunk stabil,
jobb, mint vártam. Köszönöm a polgármester úrnak - mert neki van nagy részre a pályázat
elnyerésében – hogy ennyit járt az ügyben. 2009.-ben is remélem, hogy az önkormányzat
ilyen szinten marad. Bevételeinket növelni nem tudjuk, kiadásainkat megpróbáljuk még

csökkenteni, de szerintem ezt csak minimális mértékben lehet. Civil szervezeteknek is
szeretném megköszönni a munkájukat, a közmeghallgatás érdektelenségét nem értem.
17 ó 30 perckor Varga József Endre képviselő megérkezett.
Sludné Varga Diána képviselő: Lehet, hogy a közmeghallgatás időpontja nem jó? Ilyenkor
már mindenki az ünnepre készülődik!
Albert Mihály polgármester: A lakosság tudja, hogy jól áll az önkormányzat, jó a
kapcsolatunk a lakossággal, az önkormányzati képviselők földrajzilag is át tudják fogni az
egész falut és sok helyen mozognak és így jó az információ áramlás, tovább a kábel tv-s
közvetítések és a hírmondó ezeket a tényeket segíti elő. Egyébként lehet más időpontba is
közmeghallgatást tartani, mert egy évben több is lehet, de ilyenkor évvégén mindenképp
indokolt, mert ekkor tudunk egy objektívabb tájékoztatást adni arról, hogy hogyan is állunk a
gazdálkodással.
Kovács Lajos képviselő: Beadtunk egy pályázatot, 1.992.000 Ft-ot nyertünk is, ez önrész
nélküli, a helyi önkormányzatok támogatása címen, közoktatási intézmények fejlesztése című
pályázat volt.
Varga Zoltán képviselő: Az intézményvezetőnek, köztisztviselőknek, közalkalmazottaknak is
köszönöm egész éves munkájukat és gratulálunk az elnyert pályázati pénzhez.
Albert Mihály polgármester: A pályázatírás sok munkával járt, ez a folyamat nem áll meg,
mert még nem dőlhetünk hátra, nagyon sok határidőt kell tartani, amíg az elnyert összeg
realizálódik úgy a kivitelezés, mint a pénzügyi teljesítésre vonatkozóan. Előzetes információim
alapján 2009-ben sem lesz komoly ránk illeszthető pályázat a kastély felújításának
lehetőségére vonatkozóan, viszont van esély, hogy a Környezetvédelmi Minisztérium ír ki egy
olyan pályázatot, amely az iskola külső hőszigetelésére, részbeni nyílászáró és fűtés
korszerűsítésre beilleszthető lesz a mi adottságainknak megfelelően. Javaslom, hogy a
képviselők a költségvetés elfogadásakor foglaljanak állást ebben az ügyben és valószínű, hogy
a pályázat akkora már kiírásra kerül.
Varga Istvánné: 2009-ben nem lehetne munkalehetőségre pályázni?
Albert Mihály polgármester: Sajnos a községünkben munkahely lehetőség teremtésére nem
látok esélyt, erre vonatkozó pályázatok lehetőségét sem tartom valószínűleg akkor amikor
Mór is egyre jobban kiüresedik a meglévő adott és tökéletes infrastruktúra mellett. Csak
nagyobb vállalkozásoknak van erre esélye.
Bognár János képviselő: Az országgyűlési képviselő még soha nem vett részt egyetlen ülésen
sem. Csak a választás táján fontos a bemutatkozás?
Albert Mihály polgármester: Tudomásom szerint pedig mindig megkapja a meghívót, majd
rákérdezek, hogy mi az oka.
Varga Zoltán képviselő: Régebben volt lehetőség az iskolai tornaterem használatára,
lehetségesé-e ez most is egy bizonyos bérleti díj fejében?

Kovács Lajos képviselő: Lehet jelentkezni, akinek igénye van, de csak pénteken tudunk
lehetősége biztosítani, mert egyébként minden nap foglalt.
Varga József Endre képviselő: Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Bakonynána
határában olyan telephely működik, amely veszélyes anyagot ártalmatlanít. Információim
szerint jelenleg hatástanulmányt készíttetnek a környező településeket is meg fogják keresni!
Figyeljünk rá oda!
Kottyán Sándorné körjegyző: Ilyen megkeresés még nem érkezett.
Albert Mihály polgármester: Környezetvédelmi Felügyelőségen eljárok az ügyben és ha
használható információt kapok tájékoztatom a testületet.
György Ferenc: A leendő szélkerekek hány m-esek lesznek?
Albert Mihály polgármester: Még az sem biztos, hogy lesznek, nincs róla jelenleg
információm az egy évvel ezelőtti tervegyeztetésen vettem részt, nem tudom, hogy miért áll az
ügy. De a terv szerint az egyik 0,7 MW-os, 70 m-es, a másik 2 MW-os és 95 m-es magasságú
lenne.
Varga Zoltán képviselő: A múltkori beszélgetésünk folyamán felmerült, hogy az óvodás
korúakat a szülők saját maguk angol nyelvoktatásra járatják. Tudom, hogy ez szülői
önszerveződés, semmi közünk hozzá, de nem tartom jó dolognak, mert a későbbiek során az
általános iskolában esélybeli különbségek lesznek amely felzárkóztatási gondokat okozhat.
Albert Mihály polgármester: Ez az ügy önkormányzati szinten nem időszerű, mert a jelenlegi
pedagógiai programban sem szerepel. Valójában ez szülői kezdeményezés alapján fakultációs
oktatás! Majd a jövőben meg kell nézni, hogy mennyire marad megalapozott az igény és
akkor testületi fenntartói döntés alapján esetlegesen az óvodai oktatási programban be lehet
építeni az anyagi igények mérlegelése mellett. Én legalább ennek egy tanév kifutást adnék.
Csetény Község minden lakójának kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag új
esztendőt kívánok! Ha nincs más kérdés hozzászólás, akkor a közmeghallgatást 18 ó 30
perckor bezárom.
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