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1.

körjegyző

napirendi pontnál meghívott:
Vörös József

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 7 fő jelen van. Mivel jegyzőkönyv hitelesítőnk Sinka
Imre nincs jelen, ezért én Sludné Varga Dianát javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat
nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta Sludné Varga Dianát jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Albert Mihály polgármester: Ismertetem a napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK
1./ Szüreti nap megbeszélésével kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Csapadékvíz elvezetés beruházással kapcsolatos ismételt tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
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Albert Mihály polgármester: Vörös József Csetény, Petőfi u. 42. sz. alatti lakos kérelmet nyújtott be a
testülethez, 2009. évben is szeretné kezdeményezni a szüreti felvonulás rendezvény megtartását, amelynek
szervezését ő hajlandó felvállalni abban az esetben, ha az önkormányzat a rendezvényt az általa kérelmezett és
elfogadható támogatásban részesíti. Szüreti napra már a költségvetésben biztosítottunk egy bizonyos keretet. A
testületet azért hívtam össze, hogy pontosítsuk a dolgokat és Vörös Józseffel megbeszéljük, hogy a biztosított
keretből mit vállal, amelyről vele megállapodást is fogunk kötni aktualitás esetén.
Vörös József: Az idei szüreti felvonulásra nem hívnánk meg annyi külső felvonulót, mint az elmúlt években, mert
a költségeinket az csak növelné, de a problémáinkat is, ezért én úgy gondolom, hogy az adományokon kívül
160.000 Ft-ra lenne szükség önkormányzati támogatásként a rendezvény zökkenőmentes lebonyolításához.
Albert Mihály polgármester: Megkérdezem van-e valakinek kérdése, észrevétele a témához.
Varga Zoltán PB elnök: Én ha szükséges hajlandó vagyok az egyhavi tiszteletdíjamat felajánlani a rendezvény
céljára.
Albert Mihály polgármester: Nekem az az alternatív javaslatom, hogy ne egy képviselő adakozzon, hanem a
160.000 Ft felett az egyéb költségekre az egész képviselő-testület adjon össze összesen 20.000 Ft-ot,
magánjellegű támogatásként. Igaz, hogy nincs itt mindenki heten vagyunk jelen, de megkérdezem hogy
egyetértetek-e az én utóbbi javaslatommal, ami mégegyszer azt jelenti, hogy vagy a 10 fős testület minden tagja
ad 2.000 Ft-ot vagy ha azok akik nincsenek itt nem kívánnak adakozni akkor az itt lévőkre 3.000 Ft/fő
hozzájárulás jut. Kérem, hogy aki az általam felvázoltakkal számszaki vonatkozásban is egyetért az
kézfeltartással jelezze.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
egyetértett Albert Mihály polgármester fenti javaslatával azzal a feltétellel, hogy az önkormányzati összeg
átadása előzetes megállapodás és utólagos számlák alapjáni tételes elszámolással történhet.
Albert Mihály polgármester. Határozathozatal azért nem szükséges, mert a támogatásra általunk átadandó
összeg szerepel a költségvetésben a falunapi rendezvényekkel azonos költséghelyen.
2./ Csapadékvíz elvezetés beruházással kapcsolatos ismételt tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A csapadékvíz elvezetésnél egyes helyeken új hidakat kellet és kell építeni. Mint
már régebben is tájékoztattam a testületet erre vagy azért van szükség, mert a hidak jelenlegi műszaki állapota
alkalmatlan, vagy azért mert a hidak vonalvezetése, illetve mélységi szintje nem elfogadható a vízelvezetési
funkció biztonsága szempontjából. Az Ady utcánál Papp Gyula vállalkozót két híd megépítésével megbíztam, az
összes anyagot az önkormányzat biztosította, de még jelenleg sem tudok róla beszámolni, hogy az úgynevezett
két darab híd megépítése mennyibe fog kerülni, de eléggé sok munkaidő igénye volt a kivitelezésnek. (ezt a un.
próba építést én ezt megelőzően a testülettel egyeztettem.)
Fehér István képviselő: A hidak elég rosszul lettek megépítve, mert kicsi az átmérőjük. 600-as is lehetne, de
csak 400-as. Ha nagy eső van ez nem vezeti el a vizet és nem oldja meg a problémát. Sok helyen magasabb az
árok széle, mint az út, tehát nem tud az útról belefolyni az árokba a víz.

Varga Zoltán PB elnök: Az Ady utcában György Tibor mellett az árokkal is vannak problémák.
Albert Mihály polgármester: Mindkét felvetésről tudok, de a 600-as áteresz majdnem duplájába kerül
anyagárban, mint a 400-as és ez az árkülönbözet sem oldja meg azt a problémát hogy amikor felhőszakadás van.
Sajnos az Ady utcában nagyon sok irányból zúdul be a csapadék és sok meglévő régebben készült árok szakasz is
fel van töltődve. Nem mindennap van felhőszakadás, de a jelenlegi után rögtön a helyszínre mentem és igaz,
hogy bizonyos mélyebb pontokon az árokból a víz az udvarban landolt, de egyébként semmilyen komoly anyagi
károkat ez a mennyiség nem okozott! A második felvetésre az a válaszom, hogy a György Tiborék melletti
árokrész a pályázatban nem szerepel ugyan, de egy részszakasz javítása indokolt, mindezt a beruházás végén
pótmunkával lehet majd megoldani.
Azokon a pontokon ahol az árokszél picit esetleg magasabb, ott a víz útjának megismerése után úgynevezett
bevezető éket fogunk beiktatni a szükséges pontokon, de az árok magasság kiépítésével az a probléma, hogy nem

monolit fejbetonozás történik, hanem előre gyártott fejgerendák kerülnek beépítésre, amelyek viszont adott
méretűek.
Sok az egyeztetési gond a kivitelezővel, mert több mindent szeretnének lerázni magukról, ami szerintük nem az ő
feladatuk, pl. a járda és az árok közötti padka helyre állítás stb. Továbbá állandó jellegű vita van közöttünk az
elkészült tényleges mennyiségről is.
Varga Zoltán PB elnök: Több lakossági panasz szerint a La Magifi Kft gépei olyankor is a község útjait
használják, amikor a földek más úton is megközelíthetőek lennének és ezzel rontják az útjaink állapotát, valamint
sokszor este 10 után zavarják a lakók nyugalmát. Megkérem a polgármestert, hogy beszéljen a La Magafi Kft
vezetőjével.
Albert Mihály polgármester: Gondolom ez az aratási időszakra volt jellemező, de mindenképpen beszélek
Kóczán Katalinnal.
Varga Zoltán PB elnök: Másik probléma, hogy a szarvasmarhák kihajtása után az állatok ürülékét
valamennyire ugyan eltávolítja a gazda, de koránt sem teljes mértékben. Megkérném a jegyző asszonyt, hogy
nézze meg annak a lehetőségét, hogy ezt a kihajtást hogyan lehetne megtiltani.
Kottyán Sándorné körjegyző: Ezt mindenképpen az állattartási rendeletben lehetne szabályozni, utána nézek,
hogy ez lehetséges-e?
Albert Mihály polgármester: Véleményem szerint ezt megelőzően szükséges lenne egyeztetünk az
állategészségügyi hatósággal is, amelyre az ősz, illetve a tél folyamán sort kellene kerítenünk. Ha több kérdés
hozzászólás nincs, akkor az ülést 19 óra 05 perckor bezárom.
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