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körjegyző

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 10 fő jelen van. A kiküldött napirendi pontokat
javasolnám változtatni annyiban, hogy 4. napirendi pont nem támogatási kérelem, hanem támogatási kérelmek.
Varga Zoltán PB elnök: A sportpálya öntözését meg kell oldani. Ezzel kapcsolatban szeretném kérni, hogy a
kútlétesítés lehetőségének a körjegyző nézze utána.
Napirendi javaslat:
1./ A község címeréről és zászlajáról, azok használatáról rendeletalkotás
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ A Zirc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Iskolát érintő energetikai pályázat benyújtásának kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ Támogatási kérelmek
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
5./ Lakossági kérések
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ Fogorvosi beadvány
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat.

NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ A község címeréről és zászlajáról, azok használatáról rendeletalkotás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A rendelet tervezetet megkaptátok, kinek van kérdése, hozzászólása?
Varga József Endre képviselő: A rendelet tervezetből ki kellene hagyni az 5. § (3) bekezdéséből, hogy politikai
szervek és szervezetek használhatnák a polgármester engedélyével a zászlót és a címert.
Albert Mihály polgármester: Ki ért az előbbi javaslattal egyet?
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül, határozathozatal nélkül egyetértett azzal a javaslattal, hogy az 5. § (3) bekezdéséből a politikai
szervek és szervezetek kihagyásra kerüljenek.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül elfogadta a
/2009. (V.27.) sz. rendeletét a község címeréről, zászlójáról és azok használatáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ A Zirc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Zirc Kistérség Többcélú Társulás Társulási Megállapodásának módosításáról
határozatot kell hozni arra vonatkozóan, hogy jeleztük belépési szándékunkat egy előző határozattal az
időskorúak nappali ellátása és fogyatékosok nappali ellátása feladathoz. A határozati javaslatot megkaptátok.
Kérem, szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.

47/2009. (V.27.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csetény
Község Önkormányzatának a Zirc Kistérségi Szociális
Szolgáltató Központ által ellátott időskorúak nappali ellátása
és fogyatékosok nappali ellátása feladatokhoz történő
csatlakozásáról szóló Társulási Megállapodás módosítását
jóváhagyja.
Csetény
Község
Önkormányzat Képviselő-testülete a
módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
3./ Iskolát érintő energetikai pályázat benyújtásának kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Ez a pályázat kizárólagosan a felső iskola külső hőszigetelését részbeni
nyílászáró cseréjét, elsősorban a tornatermet érintően, ezen kívül pedig a meglévő fűtésrendszer
rekonstrukcióját célozná meg. A fűtés korszerűsítésnél legalább egy tartalék energiatakarékos kazán beszerzését
jelentené, amely lehet pelletes vagy szalmás vegyes tüzelésű vagy akár gáz üzemű, de nem lehet széntüzelésű. A
fűtés korszerűsítésen belül még a folyosó alatt lévő vezetékhálózat külső kiépítése, valamint a radiátorok
hőfokszabályzóval történő ellátása jöhetne szóba. Mindezen korszerűsítések, felújítások 70 %-os önerőt
igényelnek és 30 %-os támogatást lehet elérni rájuk. Nagyságrendileg ez a korszerűsítés 10-13 millió Ft között
lenne előreláthatólag. A nyílászárók cseréjére és a teljes külső hőszigetelésre szükséges ráfordítási összeg kb.
28-30 millió Ft lenne az előzetes költségbecslés szerint, amelyre jó esetben akár 70 %-os vissza nem térítendő
támogatást is kaphatnánk 30 % önerő biztosítása mellett. A pályázatot a környezetvédelmi alap, illetve
minisztérium írta ki, ebben uniós pénz nincs. A fűtés korszerűsítésre vonatkozó támogatási összeg nem

„kecsegtető”, de enélkül nem lehet hozzájutni a hőszigetelés és nyílászáró cserék támogatásához sem. Ezt
követően arról kell döntenünk, hogy ezekkel az előre látható feltételekkel részt vegyünk-e a pályázatban, illetve
indítsuk-e az ezzel kapcsolatos tervezési és pályázatírási előkészületi munkálatokat, amelynek az előrelátható
költsége hatástanulmánnyal együtt kb. 1 millió Ft-ot is elérheti, amely nem tartalmazza pozitív elbírálás esetén a
pályázatírók sikerdíját, amely a megnyerhető összeg 10 %-a, tehát a mi általunk pályázott összeg kb előre
láthatólag 40 milliós beruházási értéket jelentene. Ha a testület úgy dönt, hogy próbálkozzunk, akkor is a
pályázat benyújtására az előkészületi munkák széleskörűsége miatt csak a második félévben lesz lehetőségünk,
ami azt jelenti, hogy pozitív elbírálás esetén is csak 2010-ben vagy azt követően indíthatóak a kivitelezési
munkálatok.
Bognár János képviselő: Ezt a lehetőséget ki kell használni, a terveket készítessük el és lehet, hogy a
későbbiekben ez realizálódni fog.
Varga Zoltán PB elnök: Kérdésem, hogy ebbe a projektbe a tornaterem felújítása is belefér-e?
Albert Mihály polgármester: Amint már utaltam rá a tornaterem nyílászáróinak cseréje és a homlokfal
átépítése az tervbe lenne véve, plusz a részbeni fűtés korszerűsítés a tornatermet érintően is, amellyel egy
jelentősebb jelenlegi hő veszteséget védhetnénk ki.
Varga Zoltán PB elnök: Én is azt javaslom, hogy próbáljuk meg és vágjunk bele a pályázat komoly
költségigénye ellenére is.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.

48/2009. (V.27.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
az önkormányzat nyújtson be pályázatot a megjelölt határidőn belül a
Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt KEOP pályázatra.
Utasítja a polgármestert, hogy a tervek elkészítésével és a pályázatírók
megbízásával kapcsolatban a szükséges intézkedéseket tegye meg és
kezdeményezze a pályázati folyamat megindítását.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Támogatási kérelmek
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Két támogatási kérelem érkezett. Az egyik a Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja
kér támogatást. A költségvetés készítésekor az előző vezető Országh Ferenc halála miatt nem volt kérelem és
most új csoportvezetőt választottak és most kaptuk meg a kérelmet.
Varga Zoltán PB elnök: Az előző évekhez hasonlóan 10.000 Ft-ot adományozzunk részükre.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.

49/2009. (V.27.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja 8420 Zirc, Bajcsy Zs. u. 9. részére
10.000 Ft azaz: Tíz-ezer Ft támogatást biztosít a költségvetési
tartalékkeret részére.
Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2009. július 31.
Albert Mihály polgármester: A második a Csetényi Református Egyházközösség Presbitériumától érkezett egy
kérelem melyben kérték, hogy a református templom lépcsőfeljárójának felújításához járuljunk hozzá. Csetény
község lakossága által a lépcsőt igénybe vevők aránya számításuk szerint 95 % önkormányzati, 5 % egyházi,
ezért kérik, hogy a költségekhez, amely kb. 500.000 Ft lesz 90 %-ban járuljon hozzá az önkormányzat. Nem

vagyunk tulajdonosai a lépcsőfeljárónak, mert az egyház a tulajdonos, tehát az egyház részére pénzbeli
támogatást tudunk nyújtani elszámolási kötelezettséggel, de a megbízók mi nem lehetünk. A lépcsőt a téli sózás
tönkretette, ide aszfaltburkolatot szeretnének rá tenni, nem tudom, hogy ez mennyire lesz tartós? Annál is inkább,
mert több aszfaltozó szakember nem vállal be lépcső aszfaltozást, mert szerintük nem lehet rá hosszabb
szavatosságot vállalni a technikai kivitelezési lehetőség és egyéb körülmények miatt.
Varga Zoltán PB elnök: Nagyobb részt a mi gyermekeink járnak rajta és a Pénzügyi Bizottság is javasolja a
70 – 30 %-os költségmegosztást úgy, hogy a nagyobb részt az önkormányzat pénzbeli támogatásként átadja az
egyház részére utólagos elszámolással.
Kovács Lajos képviselő: Én is egyetértek az aszfaltozással, ne toldozzuk, foldozzuk a betonréteget, mert ennek
semmi értelme, így a karbantartás is könnyebb lesz!
Sinka Imre képviselő: Én javaslom, hogy 90 %-kal járuljunk hozzá a költségekhez, mert a falu használja.
Mavizer István alpolgármester: A lépcsőfeljáróhoz korlátot kell elhelyezni, hogy a lépcsőt a motorosok ne
tudják használni.
Fehér István képviselő: Én a 80-20 % költségmegosztást javasolnám.
Albert Mihály polgármester: Mivel itt több alternatíva merült fel, ezért a javaslatokat határozathozatal nélkül
szavazásra bocsátani. Ki ért egyet a 80-20 %-os költségmegosztással?
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 8 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elutasította a 80-20 %-os költségmegosztást.
Albert Mihály polgármester: Ki ért egyet a 70-30 %-os költségmegosztással.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül
elutasította a 70-30 %-os költségmegosztást.
Albert Mihály polgármester: Ki ért egyet a 90-10 %-os költségmegosztással?
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta
a 90-10 %-os költségmegosztást.
Albert Mihály polgármester: A támogatásról határozatot kell hoznunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 4 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

50/2009. (V.27.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a Csetényi Református Egyházközség kérelmére támogatást biztosít a
lépcsőfeljáró (a templom ajtótól a Petőfi utcai járdáig) 212 m2
lépcsőfelület, 3-4 cm vastag bitumenréteggel való lefedéséhez. A
támogatási összeg a tényleges, számlával igazolt tényleges bekerülési
költség 90 %-át fedezi. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a támogatási szerződés fenti feltételek szerinti megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása? Amíg gondolkoztok
tájékoztatlak benneteket , hogy részt veszünk a Nemzeti Vágtán (ezt a kérdéskört már a képviselő-társak
egyrészével egyeztettem). Az önkormányzatnak nevezési díjat nem kellett fizetni, ezt helyettünk mások befizették,
amely adományozókat még a mai nap teljes mértékben nem ismerjük. A Bakony Íz és Párlat Kft
közreműködésével történt a szponzorálás. Lovat és lovast béreltünk, akik a csetényi önkormányzat zászlaja alatt
vesznek részt a vágtán. A rendezvényen biztosítják Csetény község részére a bemutatkozás lehetőségét egy 3x3
m-es önálló sátorban. Itt bemutatjuk majd a kastély történetét, téglagyűjteményeket, képeket viszünk régi
mezőgazdasági eszközökről, valamint képeslapokat és a környéket bemutató turisztikai kiadványokat is és a

Varga család pálinkáit, valamint egy mini pálinkafőzőt is kiállítunk. Ebben a sátorban árusítási lehetőség nem
lesz, csak ingyenes ajándékozás és kóstolás történhet. Az önkormányzat részéről csak a két alkalommal történő
szállítás költsége merül fel amellyel pénteki vagy szombati napon felpakolunk, hétfő pedig vissza a kiállítandó
tárgyakat, eszközöket. A rendezvény 3 napos, május 30-június 1-ig, amely napokon délelőtt 10 órától este 10
óráig biztosítani kell a bemutató sátor személyzetét, amely minimum napi 2 fő. A szállítási költség kb. 50-60 ezer
Ft, amelyre külön költségvetési keretet nem kell biztosítani, a kultúrház jelenlegi költségvetésébe belefér.
Sludné Varga Diána képviselő: A Bakony Íz és Párlat Kft-t meghívták a rendezvényre, de ehhez mindenképp
társulni kellett az önkormányzati nem anyagi támogatásnak is és úgy gondolom, hogy ez nem negatív a falu
közmegítélése szempontjából, de azt szeretném hangsúlyozni, amit a polgármester nem mondott, hogy
amennyiben esetlegesen valamilyen jogcímen nyereményt érnénk el, arra nem lesz az önkormányzatunk jogosult,
mivel a befektetés sem ő tette a nevezés során.
Varga Zoltán PB elnök: Ki kell használni a lehetőséget, ez tényleg jó reklám. A polgármester úr előtte is
mondta, hogy ez kb. 100.000 Ft-ba fog kerülni, szerintem a falu bemutatásának lehetőségéhez képest ez nem sok
pénz.
Bognár János képviselő: Átvágtad az önkormányzatot, mert azt mondtad, hogy nem kerül semmibe a Vágtán
való részvétel. Javaslom, hogy az 50-60.000 Ft-tal a résztvevő támogassa meg a Vágtát.
Albert Mihály polgármester: Én, ha ilyen a hozzáállás már részt sem kívánok venni az egészen, nem az én
érdekem, hanem a falué, hogy részt vegyünk, de szívesen adok neked megbízólevelet sőt, örülök is ha vállalod a
sátrazást helyettem.
Varga Zoltán PB elnök: A polgármester mellé kell állni, mert valóban előre jelezte a kb. 100.000 Ft-os
költséget.
Albert Mihály polgármester: Kinek van még mielőtt bezárom az ülést más jellegű, de közérdekű
mondanivalója?
Fehér István képviselő: Az elmúlt ülésen azt mondtátok, hogy az önkormányzat vagyonát nem lehet magáncélra
használni. A polgármester saját céljaira használja az utánfutót és az autót, amelyről meggyőződtem, mert
Bakonyszentkirályon találkoztam vele.
Albert Mihály polgármester: Így igaz, ahogy mondod szabálytalan, de az utánfutót nemcsak én használom,
hanem a faluban már másoknak is oda adtam, többek között neked is, arról ugyan nem győződtem, hogy igénybe
vetted-e. Én a műszakira való felkészítés költségein meg egyebeken eleget spórolok, de ezután ezt nem fogom
tenni és műszaki vizsgára is a Fehér urat kérem meg, hogy készítse fel és vigye el és meglátjuk mi lesz a költsége.
Bognár János képviselő: Ez mégsem jogosíthat fel senkit a használatra.
Albert Mihály polgármester: Elkezdték a vízelvezető árkok rekonstrukcióját. A Kossuth utcában vissza kellett
bontani az árkot, mert vízfolyás volt az árok alatt. A Kossuth utca végén kb. 200 m-en ki kell irtani a bokrokat és
a Pápai Vízmű Társulattal ki kell mélyíttetni az árkot, hogy a további zavartalan vízáramlást biztosíthassuk.
Ebbe az irányba a vízműtársulat felé kérést tettem, nem tudom hogy mikor tudjuk a munkákat elvégeztetni. A
nyílt ülésen kinek van még további kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor a nyílt ülést 20 óra 20 perckor
bezárom.
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