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Kottyán Sándorné

körjegyző

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 9 fő jelen van. A kiküldött napirendet az alábbi
napirendi pontokkal egészíteném ki. A zárt ülést 8. napirendi pontjaként vegyük fel a Szociális ügy bírósági
felülvizsgálatát, a 9. napirendi pontban pedig a járda felújítással és fűnyírással kapcsolatos árajánlatokat, 10.
pontban pedig Albérlő kérelmének megvitatása.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a napirendre vonatkozó módosítást.
Napirendi javaslat:
1./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ 2008. évi zárszámadás tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ Uniós tájékoztató tábla kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ Polgármesteri és képviselői kitűzők kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
7./ Lakossági panasz
Előadó: Albert Mihály polgármester
8./ Szociális ügy bírósági felülvizsgálata
Előadó: Albert Mihály polgármester

9./ Járda felújítással és fűnyírással kapcsolatos árajánlatok
Előadó: Albert Mihály polgármester
10./ Albérlő kérelmének megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ 2008. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A költségvetés egyensúlyának érdekében még a 2008-as költségvetési
rendeletünket módosítani szükséges a zárszámadási beszámolót megelőzően. 2009. február 13-án a
költségvetési rendeletünket már módosítottuk, de még ez a pár tétele csekély korrekció szükséges, amely az
írásos anyagban képviselő-társaknál megtalálható. A mostani módosítást megelőző előirányzati összeg 303.089
e Ft, amely a jelenlegi korrekciókkal 306.907 e Ft-ra módosul. Először kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Varga Zoltán Pb elnök: A Pénzügyi Bizottság a költségvetés módosítását megtárgyalta és annak elfogadását
egyhangúlag javasolja.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az 5/2009. (IV.15.) sz. rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008. (II.15.)
sz. rendelet módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ 2008. évi zárszámadás tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az önkormányzat 2008. évi költségvetési beszámolóját 2009. április 30-ig el kell
fogadni a jogszabályok előírásai szerint. A zárszámadás részét képezi a bevételekről, kiadásokról készült
részletes számszaki adatbázis, a 2008. évi mérleg és a pénzmaradvány. A zárszámadással egyidőben tárgyalni
kell az előző évi belső ellenőrzésről szóló jelentést is. Erről az anyagot megkaptátok. Kérem a Pénzügyi
Bizottság véleményét.
Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság részletesen megtárgyalta a beszámolót. 2008-ban költségvetési
gazdálkodásunk stabil volt, a bevételek kissé meghaladták a tervezettet, a kiadásoknál pedig nem léptük túl az
előirányzatokat. Az állami támogatásokat időben megkaptuk, az önkormányzatnak sem hitele sem tartozása
nincs. Javasoljuk a beszámoló elfogadását. A belső ellenőrzéssel kapcsolatban a Pénzügyi Bizottság javasolja,
hogy a leltározás szabályszerűségének javítása érdekében új leltározási szabályzatot készítsen el a jegyző
asszony 2009. október 30-ig. A munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatban szeretném megkérdezni, hogy a kifogásolt
jelenléti ívek vezetve vannak-e?
Albert Mihály polgármester: Helyesbítenék, mivel kisebb tartozásaink 200.000-300.000 Ft körüli összegben
még a múlt évről vannak, de azt azért nem fizettük ki 2008-ban, mert az egyik esetben a számla mellé nem
mellékelte a vállalkozó gépnaplót a földmunka esetében, a másik esetben pedig még a vállalkozó nem nyújtotta
be a számlát valamilyen okból, függetlenül, hogy a teljesítés még a múlt év végén megtörtént. Az ellenőrzési
jelentéssel kapcsolatban szeretném elmondani, hogy a kistérségen keresztül, külső vállalkozóval oldjuk meg a
kötelező feladatellátást. Javaslom, hogy ezeket az évközbeni ellenőrzésekről szóló jegyzőkönyveket a Pénzügyi
Bizottság is ismerje meg és a vitatott dolgokra mindjárt reagáljon mielőtt én és a jegyzőasszony aláírnánk,
illetve irattároznánk ezeket. A munkaügyi ellenőrzéssel kapcsolatban válaszom a Pénzügyi Bizottságnak, hogy
2007. év elején merült fel ez a kifogás, amelyet azóta kiküszöböltünk és a 2008-as évben már az előírásnak
hiánytalanul eleget tettünk a jelenléti ívek naprakész vezetésével kapcsolatban.
Varga Zoltán PB elnök: Ezt helyeslem és remélem ez javulást eredményez.

Albert Mihály polgármester: Ha osztályozni szeretném hivatalai szinten a gazdálkodásunk szabályszerűségét
akkor erős hármast adnék rá, mert hibák vannak, de a többi településhez képest nálunk szabályszerűbbek a
könyvviteli elszámolások.
Varga Zoltán PB elnök: Belső ellenőrzési jelentés foglalkozik a civil szervezetek támogatásával, ahol hiányolja
a teljeskörű szabályozást.
Kottyán Sándorné körjegyző: Csakugyan nem teljeskörű minden esetben a szabályozás, de én úgy gondolom,
hogy a másik oldalon a tökéletes szabályozás viszont a képviselő-testület mozgásterét korlátozhatná.
Kovács Lajos képviselő: Én javaslom, hogy a civil szervezetek támogatásáról készítsünk egy nem nagy
terjedelmű folyamat leírást, amely nem határolja be nagymértékben a döntéseket.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több hozzászólás, akkor szavazzunk a határozatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

38/2009. (IV.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
leltározási szabályzat felülvizsgálata a megjelölt határidőig történjen meg.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: 2009. október 30.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 6/2009. (IV.15.) sz. rendeletét az önkormányzat 2008. évi költségvetési zárszámadásáról.
A rendelet és annak mellékletei a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
3./ Közfoglalkoztatási terv elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Kormány által kidolgozott „Út a munkához” programhoz 2009. április 15-ig,
a következő években február 15-ig az adott évre vonatkozóan közfoglalkoztatási tervet kell készíteni, amelynek a
fő célja, hogy a kormányzat a munkaügyi kirendeltségeken keresztül begyűjtse az évre vonatkozó pénzügyi forrás
igényt! Ez két részből áll, helyzetelemzésből és számszaki adatokat tartalmazó táblázatokból. Ebben határozzuk
meg a „rendelkezésre álló támogatásban” részesülőkre vonatkozó éves foglalkoztatási tervet. Az írásos anyagot
erre vonatkozóan a testület megkapta. Ezt a tervet a Munkaügyi Központnak is előzetesen véleményezte és a
jóváhagyásáról pozitív írásos véleményt megkaptuk a tegnapi napon. Az általunk már elfogadott végleges
közfoglalkoztatási tervet a Magyar Államkincstárnak is meg kell küldeni a pénzügyi igény miatt elsősorban.
Kovács Géza képviselő: A helyzetelemzésben olvasom, hogy ezévben 25 fő várható, hogy kikerül a munkanélküli
ellátásból. A foglalkoztatási tervben 8 rendelkezésre állási támogatott szerepel a terv szerint, mi lesz a többi
munkanélkülivel?
Kottyán Sándorné körjegyző: A megjelenő hírmondóban Szalai Sándorné részletesen és közérthetően ír arról,
hogy ki jogosult rendelkezésre állási támogatásra, tehát nem minden munkanélküli anyagi ellátásból kieső
személyt illet meg, csak azokat akiknek a jövedelmi és vagyoni viszonyaik az egy főre vetítve ezt lehetővé
teszik. Tehát a 25 emberből nem valószínű, hogy nyolcnál több jogosult lesz a rendelkezésre állási támogatásra,
továbbá több embert nem is tudunk aktívan foglalkoztatni előreláthatólag.
Albert Mihály polgármester: Ha más kérdés nincs akkor, kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

39/2009. (IV.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
melléklet szerinti közfoglalkoztatási tervet elfogadja és utasítja a körjegyzőt,
hogy a Magyar Államkincstárnak a tervet határidőre küldje meg.

Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: 2009. április 30.
4./ Közbeszerzési terv elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A közbeszerzési tervet megkaptátok. Ezt ha évközben lesz olyan beruházás még
ahol közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ezt a tervet módosítani lehet, illetve kell. Amennyiben nullás, tehát
nem tervezünk a jogszabályok előírásainak megfelelő értékhatárokkal közbeszerzési eljárást akkor is kell egy
nullás tervezetet készíteni. Kinek van kérdése, hozzászólása, ha nincs, akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

40/2009. (IV.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
mellékelt közbeszerzési tervet elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Uniós tájékoztató tábla kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A pályázaton nyert beruházáshoz a falu két végére „B” típusú hirdetőtáblákat kell
kihelyezni az építkezés kezdetekor és az építkezés befejezéséig 2010 június 30-ig kell ezeknek hirdetni a
beruházás jogcímét és az uniós támogatás összegének forrásait. Ez kettő db 3x1,5 m-es hirdetőtábla felállítását
jelenti. Erre vonatkozóan árajánlatokat kértem be, 3 árajánlat érkezett, az árajánlatok a jegyzőkönyv mellékletét
képezik és a testület is megismerte. Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Varga Zoltán PB elnök: Az ajkai árajánlat a legmegfelelőbb, tehát 350.000 Ft-ot állítsunk be a tábla
elkészítésére és annak felállítására.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs más hozzászólás, akkor kérem szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

41/2009. (IV.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy 2 db
„B” típusú hirdetőtáblát (3x1,5 m) megrendel a csapadékvíz elvezetés
pályázathoz, melynek költségeit 350.000 Ft értékben a költségvetésében
biztosít.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2009. április 30.
6./ Polgármesteri és képviselői kitűzők kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Érkezett egy árajánlat címeres kitűzőkre. Kérem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Varga Zoltán PB elnök: Nem javaslom a kitűzők megrendelését, semmi szükségünk nincs rá, hiszen Csetényben
ismerik a képviselőket és a polgármestert is.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy nem kíván kitűzőket rendelni.
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése, bejelenteni valója, de csak olyant, ami
vélhetően közérdekű?

Fehér István képviselő: Van az önkormányzatnak egy robogója, azt kérném a védőnői szolgálatnak átadni, mi
van vele?
Albert Mihály polgármester: A robogó meg van, új akkumulátor kellene hozzá, de kérdezem én ha átadjuk ki
viseli az üzemeltetési költségeket, pl. biztosítás, üzemanyag, alkatrész stb.
Kovács Géza képviselő: Javaslom, hogy a gépkocsi helyett használja a polgármester a robogót!
Albert Mihály polgármester: Öreg vagyok én már a robogó használatához. Nem szeretném, ha
megbüntetnének azért, hogy elfelejtem a bukósisakot becsatolni. Én szívesen átadom a robogót a védőnőnek, ha
vállalja az üzembentartás költségeit és azt sem bánom, ha magáncélra is használja, de megjegyzem, hogy a
foglalkoztatásával kapcsolatos jogszabályok nem írják elő a jármű biztosítását a munkakör ellátásához.
Bognár János képviselő: Lehet-e az önkormányzat vagyonát magáncélra használni?
Kottyán Sándorné körjegyző: Természetesen nem!
Fehér István képviselő: Javaslom, hogy a Kossuth utca egy szakaszát egyirányosítsuk tábla kihelyezésével.
Albert Mihály polgármester: Hát ez nehéz lenne, mert az egy zsákutca. Igaz, hogy a gyakorlatban van arra út,
de a földhivatali nyilvántartások szerint véges, tehát zsákutca, viszont a zsákutca másik oldalára nem rakhatsz
egyirányú táblát, legfeljebb szembejövő forgalom elsőbbségére vonatkozó táblát lehetne kirakni. Vigyázni kell az
ilyen jellegű tábla kirakásokkal, mert ha az adott helyszínen baleset van, akkor a felelősséget teljesen átvállaljuk
egy megtévesztő tábla alkalmazásával.
Bognár János képviselő: A Kövesdi utcánál is le kellene már rendezni a dolgot, mert már évtizede fenn áll a
probléma, hogy házak vannak, de út nincs!
Albert Mihály polgármester: Ezt már rég le szerettük volna rendezni, de sajnos a tulajdonosok nem fellelhetőek
maradéktalanul és így mindig kudarcba fulladt a dolog, mert az építésügyi hatóság nem érvényesíti a
megosztási vázrajzot a tulajdonosi kör összes aláírása nélkül.
Sinka Imre képviselő: Belvíz elvezetési pályázat érinti-e a Törekvés utcai lefolyót?
Albert Mihály polgármester: Ez nem része a csapadékvíz elvezetési pályázatnak, de ahhoz hogy ott tiszta képet
lássunk ismerni kellene a tulajdonviszonyokat, illetve a pontos telekhatárokat, amelynek a kitűzése többszázezer
Ft-ba kerülne, véleményem szerint ez a kérdés nem a legfontosabb problémánk, mivel több évtizede áll fenn ez az
állapot különösebb komoly kár keletkezése nélkül.
Varga Zoltán PB elnök: Én ismerem a problémát, mert a volt családi házunk mellett ment el ez a lefolyó,
édesapám többször kitisztította, csak az a probléma, hogy nincs hová folyjon a víz, mert a Törekvés utcai
telektulajdonosok az ott lévő árkot betemették.
Fehér István képviselő: Kérem a képújságba betenni egy felhívást, hogy a szőlőknél a mezőgazdasági gépekkel
ne szántsák fel az utat, illetve ne oda húzzák ki a földet, mert az út állaga erősen leromlott.
Albert Mihály polgármester: A felhívást a képújságba be fogjuk tenni! Ha több kérdés, hozzászólás nincs akkor
a nyílt ülést 20 ó 05 perckor bezárom.
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