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körjegyző

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a HIT Gyülekezet képviselőit is.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 8 fő jelen van. Mivel jelen
vannak a HIT Gyülekezet képviselői a HIT Gyülekezet beadványát első napirendi pontként javasolnám tárgyalni
amennyiben támogatjátok a sorrend változást. Még egy módosító javaslatom lenne a vegyes ügyek keretén belül
az írásos meghívóban csak egy a.) pontot jelöltünk, de lenne egy b. pont tájékoztatás a csapadékvíz elvezetéssel
kapcsolatban és egy c.) pont az alsó iskola további üzemeltetésével kapcsolatban, valamint egy d.) pont a Győri
Kommunális Rt megkeresésével kapcsolatban. Kérem a testületet, hogy a fenti módosításokat szíveskedjen
támogatni.
Napirendi javaslat:
1./ A HIT Gyülekezet beadványa
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Tankönyvtámogatás és beiskolázási segély tárgyalása
Előadó: Kovács Lajos intézményvezető
Albert Mihály polgármester
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosításával kapcsolatos határozatok
meghozatala
Előadó: Albert Mihály polgármester
4. Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázat önrészének biztosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ Vegyes ügyek
a.) Alanex Kft ajánlata
b.) Tájékoztatás a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójának tárgyában
c.) alsó iskola további üzemeltetésének kérdése
d.) Győri Kommunális Szolgáltató Kft megkeresése
Előadó: Albert Mihály polgármester

Zárt ülés
6./ Szociális ügyek
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ A HIT Gyülekezet beadványa
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A HIT Gyülekezet beadványát megkaptátok, ez a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Árvai Gyula úrnak a közösség vezetőjének maximum 5 percben adok időt beadványa kiegészítésére, ha kíván
szólni.
Árvai Gyula: Üdvözlöm a testületet. Négy éve tartjuk Csetényben az összejöveteleinket a kastélyban. Erre
bérleti díjként évi 650.000 Ft-ot fizetünk. Az összejöveteleinken 100 fő felett vesznek részt, ennek 70 %-a csetényi
lakos. Hosszú távon saját ingatlant szeretnénk. Mivel tudomásunk szerint a Petőfi utcai általános iskola üressé
fog válni a jövőben, ezt jelezzük, hogy szeretnénk megvenni. Gyülekezetünkbe sok fiatal jár, ez hasznos a falunak
is, mert nem drogoznak, nem fordul elő diszkó utáni autóbaleset, ezért szeretnénk a képviselő-testület
támogatását megkapni.
Albert Mihály polgármester: Az értékesítési előkészületekhez minimum egy év szükségeltetik. Át kell minősíteni
elsődlegesen az épületet, hogy eladható legyen, továbbá telek rendezési (megosztás és összevonás) munkálatokat
kell végeztetni, majd ingatlan értékbecslőt kell megbízni az irányár meghatározásához és meg is kell hirdetni.
Árvai Gyula: Ha ígéretet kapnánk rá, hogy lehetséges az hogy majd megvegyük ezt az ingatlant akkor nem
keresnénk másikat.
Varga Zoltán PB elnök: Már szóbeszéd volt róla, hogy meg szeretnék venni az épületet, de hivatalosan még
eddig nem érkezett hozzánk kérés. Ez olyan ingatlan, amely szerves kapcsolatban van önkormányzati
intézményekkel és magával az önkormányzati hivatallal. Az eladható részt még meg is kellene osztatni. Hosszabb
távon nem zárkózom el attól, hogy eladjuk az ingatlant.
Bognár János képviselő: Véleményem szerint ez hosszabb előkészületi munkát igényel, mert ha a jövő évben
nem is kell iskolának, de meg kell nézni az elkövetkezendő gyermeklétszámokat, amit jelenleg nem ismerünk.
Kovács Géza képviselő: Én nem támogatom az eladást sem most sem a jövőben.
Albert Mihály polgármester: Én úgy gondolom, hogy ebben jelenleg döntetnünk nem kell, hanem majd a
későbbiekben a ehetőségeket meg kell megvizsgálni, de ennek előfeltétele egy konkrét vételi szándék nyilatkozat a
HiT Gyülekezet részéről.
Mivel a témával kapcsolatban több észrevétel nem volt, így ezt a napirendet lezárták.
2./ Tankönyvtámogatás és beiskolázási segély tárgyalása
Előadó: Kovács Lajos intézményvezető
Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Kovács Lajos egyéb akadályoztatás miatt nincs jelen az ülésen, ezért én vagyok az
aki ezt a kérdéskört előterjesztem. Mind köztudott függetlenül attól, hogy nem kötelező csak adható a
beiskolázási segély (amelyet az általános iskola esetében tankönyv támogatásként juttatunk), ezért a mai napon
mivel már közel van az iskolakezdés döntetnünk kell arról, hogy továbbra is adjuk-e ezt a támogatást, ha igen
akkor milyen mértékű legyen. A témával kapcsolatban megkérdezem a Pénzügyi Bizottság véleményét.
Varga Zoltán PB elnök: Az általános iskolásoknak az intézmény vezetése által javasolt összeget elfogadhatónak
tartjuk. Továbbá azon állandó csetényi lakhelyű óvodásoknak akik 2009. október 1-én az óvodai nevelésben
már részt vesznek 5.000 Ft/gyermek támogatást (függetlenül a család nagyságától), a középiskolai tanulóknak
12.000 Ft/tanuló támogatást, kivéve az ingyenes tankönyvtámogatásban részesülőket. A főiskolai vagy

egyetemi képzésben részt vevő nappali tagozatos hallgatóknak 14.000 Ft/tanuló támogatást javasol a Pénzügyi
Bizottság.
Albert Mihály polgármester: Van-e valakinek más javaslata az összegszerűségre vonatkozóan? Amennyiben
nincs akkor rövidesen szavazásra bocsátom a Pénzügyi Bizottság javaslatát. Várhatóan 4 millió Ft felett lesz a
szükséges támogatási összeg, mivel az elmúlt évben is 4.021.000 Ft-ot osztottunk ki összesen ezen iskolakezdési
juttatásként. Pontos adatot október 15-ét követően fogunk megismerni, mivel a kifizetések ez időszakban
történnek meg a tényleges iskolalátogatási igazolások alapján. Az általános iskolások esetében a támogatás
felosztása a tankönyvtámogatásra vonatkozóan az idei évben is differenciáltan történik meg az egyes
osztályoknak szükséges tankönyvköltségek alapulvételével, ami azt jelenti, hogy a szülőknek kb. az összes
tankönyv költség 30 %-át kell vállalniuk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

64/2009. (VIII.07.) sz. KT határozat

-

Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
csetényi általános iskola csetényi állandó lakhelyű tanulóinak tankönyvtámogatást
biztosít a beiskolázási támogatás terhére. A támogatás összege előre láthatólag az
általános iskolai tanulók esetében 1.485.000 Ft, melyet a tanulók között
differenciáltan kell elosztani a tankönyv érték nagyságával egyenes arányban az
intézményvezető felügyelete alapján. A képviselő-testület szintén a beiskolázási
támogatás terhére anyagi támogatásban részesíti a csetényi állandó lakhellyel
rendelkező 2009. október 1-én nevelésben részt vevő óvodásokat, a speciális
képzésben részesülő iskolás korú gyermekeket és a nappali tagozatos közép- és
felsőfokú képzésben részesülő tanulókat.
óvodáskorúaknak
5.000 Ft
Speciális képzésben részesülőket (kivéve az ingyenes tankönyvellátásban
részesülőket: a tényleges tankönyv költség 80 %-a
középiskolai tanulók részére (9-10 osztály, gimnázium, szakközépiskola,
technikusi képzésben, felsőfokú képzésben résztvevők (kivéve az ingyenes
tankönyvellátásban részesülőket)
12.000 Ft
- főiskolai és egyetemi képzésben résztvevő hallgatók 14.000 Ft
A támogatás kizárólag nappali tagozaton tanulók részére fizethető ki. A kifizetés
feltétele a helyi óvodától nyilvántartási lista szerint, más oktatási intézménytől
pedig iskolalátogatási bizonyítvány alapján, melynek határideje 2009. szeptember
30., későbbi beadás jogvesztő.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos

3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosításával kapcsolatos határozatok
meghozatala
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A kistérségi dolgokkal kapcsolatban legalább hat darab határozatot kell hoznunk,
melynek alapján a Társulási Megállapodást módosítani lehet. Ezeknek a határozatoknak számunkra csak formai
jelentősége van., a fogyatékos nappali ellátás esetében 1 fő érintettség van részünkről. A határozati javaslatokat
megkaptátok. Kérem, hogy a határozatokról egyenként szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

65/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Szápár
Község Önkormányzatának kistérségi mozgókönyvtári

feladatellátáshoz való csatlakozása kapcsán szükségessé váló,
Társulási Megállapodás módosítását és a feladatellátásra
vonatkozó Együttműködési megállapodás módosítását
jóváhagyja.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított
Együttműködési megállapodás aláírására felhatalmazza a
polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

66/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Porva Község
Önkormányzatának a Társulás alapfokú oktatási és nevelési feladataihoz való
csatlakozására vonatkozó Társulási Megállapodás módosítását jóváhagyja.
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási
Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

67/2009. (VIII. 07.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Társulási Megállapodás
„Közművelődés, közgyűjteményi tevékenység” fejezetére, „A Társulási
Tanács döntéseihez szükséges szavazatok száma” fejezetére, „5. A Tanács
minősített többségű döntése szükséges:” pontjára, „A Társulás
Gazdálkodása” fejezetére vonatkozó kiegészítéseket és a Társulási
Megállapodás „XII. Fejezet a Társulási Megállapodás módosítása” fejezettel
történő kiegészítését tett javaslatokat jóváhagyja.
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási
Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

68/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény
Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszfalu Község
Önkormányzatának a Zirc Városi Önkormányzat fenntartásában működős Zirc és
Környéke Közoktatási Óvodatársuláshoz, valamint a Zirc és Környéke
Közoktatási Iskolatársuláshoz való csatlakozására vonatkozó Társulási
Megállapodás módosítását jóváhagyja.
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási
Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

69/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Olaszfalu és Eplény
Közoktatási Intézményi Társulás megszűnéséből eredő Társulási Megállapodás
módosítását jóváhagyja.
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított Társulási
Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

70/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ által ellátandó feladatok
esetén a 2009. augusztus 1-től a melléklet szerinti térítési díjakat
elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
melléklet:

Személyes gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjai
2009. augusztus 01-től
Az öregségi nyugdíjminimum legkisebb összege 2009-ben:

28.500,-Ft

Házi segítségnyújtás
I. 42.750,-Ft-ig(150 %)

intézményi térítési díj:

Fizetendő összeg
Ft/óra

Fizetendő összeg
Ft/óra

135,-Ft

35.625,-Ft –ig
(125%)

35.625,-Ft-tól 42.750,-Ft-ig
(150 %)

101,-

135,-Ft

II. 42.750,-Ft 85.500,-Ft-ig
(150 - 300%)

III. 85.500,-Ft felett
(300 %)

intézményi térítési díj:
184,-Ft

önköltségi ár
270,-Ft

184,-Ft

270,-Ft

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
Rászoruló igénylő esetén
Intézményi díj: 113,-Ft/nap

Nem rászoruló igénylő esetén

jövedelem 2 %-a

118,-/nap

önköltségi ár:
118,-Ft

Fizetendő összeg

Támogató Szolgáltatás

Személyi segítés
Ft/óra
Szállító szolgálat
Ft/km

Kistérségen
belül
0

Kistérségen kívülre történő
szállítás esetén
-

Nem rászoruló igénylő
esetén
-

0

20,-

40,-

Nappali ellátások
57.000,-Ft-ig
(200%)
%

Idősek Klubja
Fizetendő összeg Ft/nap ebéd nélkül
Idősek Klubja
Fizetendő összeg Ft/nap ebéddel
Fogyatékosok nappali ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéd nélkül
Fogyatékosok nappali ellátása
Fizetendő összeg Ft/nap ebéddel

85.501,-Ft felett
(300%)

25%

57.001,- Ft –tól
85.500,-Ft-ig
(200 – 300%)
50%

30,-

30,-

30,-

300,-,-

440,-

780,-

30,-

30,-

30,-

255,-

354,-

607,-

100%

4. / Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítványhoz benyújtott pályázat önrészének biztosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Veszprém Megye Közoktatásáért Közalapítvány által kiírt pályázatokhoz
határozati formában kell önrészt vállalnunk. Az egyik esetben 16.250 Ft önrészre van szükség játék beszerzés
céljára, amely összértéke 81.250 Ft, a másik esetben pedig nyári táboroztatás költségeinek támogatásához
23.750 Ft-os önrészt kell biztosítanunk, amelynek összértéke: 118.750 Ft. Természetes hogy ezen önrészek
biztosítása számunkra nem kötelező, de véleményem szerint minden ajándékot értékelni kell. Megkérdezem a
Pénzügyi Bizottságot, hogy mi a véleménye a pályázatok önrészének biztosításával kapcsolatosan.
Varga Zoltán PB elnök: Mindenféle pályázatot, amely az önkormányzatnak nem kerül nagy költségbe
természetesen támogatjuk, tehát ezeket a pályázatokat is támogatni javasolja a Pénzügyi Bizottság.
Albert Mihály polgármester: Amennyiben több észrevétel nincs akkor kérem szavazzunk az önrészek
biztosításáról. Az első határozat az EU konform játékok beszerzésének támogatása az óvoda részére. A második
határozat pedig a táboroztatás részvételi költségeinek támogatása. Tehát két határozatot kell hoznunk az általam
felsorolt sorrendben.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

71/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Veszprém Megye Közoktatásáért” Közalapítvány Veszprém, Megyeház tér 1.
által kiírt EU konform játékok beszerzése óvodák részére című pályázathoz a
16.250 Ft önrészt biztosítja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

72/2009. (VIII.07.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
„Veszprém Megye Közoktatásáért” Közalapítvány Veszprém, Megyeház tér 1.
által kiírt táboroztatás részvételi költségeinek támogatására kiírt pályázathoz
a 23.750 Ft önrészt biztosítja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
5./ Vegyes ügyek
a.) Alanex Kft ajánlata
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az Alanex Kft ajánlatát megkaptátok. Ez a cég személyesen is megkereste
önkormányzatunkat. Csakugyan jó reprezentációs tárgyaik vannak, amelyek különböző ajándékozásra,
ünnepekre kiválóan alkalmasak, igaz hogy az árak sem alacsonyak. Kérem a Pénzügyi Bizottság javaslatát.
Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság javaslata, hogy az ajánlatot jelenleg ne támogassuk, mivel nincs
szándékunk reprezentálni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy jelenleg nem támogatja az Alanex Kft ajánlatát.
b.) Tájékoztatás a csapadékvíz elvezetés rekonstrukciójának tárgyában
Albert Mihály polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a Kutas BBB Kft. elvonult Csetényből,
mert sérelmezik, hogy a második ütemet nem fizetjük ki. Ez két okból sem lehetséges, mivel a készültségi fok sem
megfelelő, illetve a pénzügyi ütemterv szerint a második kifizetés határideje 2009. október 31. Véleményem
szerint a cég pénzügyi problémákkal küzd és állandó jelleggel arra próbálnak kezdeményezést tenni, hogy
módosítsuk a szerződésben rögzített határidőket. A munka minősége elfogadható, de nagyon sok az egyeztetés a
kivitelezés során és a padkázással nagyon le vannak maradva, több helyen belekezdenek a munkákba, de 100 %an sehol nem fejezik be. Ezt a rendszertelenséget már a műszaki ellenőrzés fele is jeleztem.
Albert Mihály polgármester: Van-e valakinek a tájékoztatóval kapcsolatban kérdése? Kérdés nem volt.
c.) alsó iskola további üzemeltetésének kérdése
Albert Mihály polgármester: Az alsó iskolánál eddig az oktatás csak a lapos tetejű épület részben folyt, ahol
cserépkályhákkal fűtöttünk, de én most javaslom, hogy ezt a részt részben szüntessük meg, ami azt jelenti, hogy
azt a két osztályt amelyik nem fér el a felső iskolában telepítsük át a két különálló óvodához közeli gázfűtéses
tanterembe az idei évtől. Erre több okból szükség van, mivel a régi épület egyik cserépkályhája már teljesen
tönkre van füstöl, továbbá az ablakok sem jól zárnak, a zöme nem is nyitható, mivel nagyon régiek. A falak is
dohosak, az épület villany nélkül nagyon sötét, továbbá függetlenül, hogy nincs kihasználva az összes terem, de a
nagy légtér miatt rengeteg fa elfogy, amely komoly anyag költséget jelent. Nem beszélve arról, hogy az ott
foglalkoztatott fűtő hölgy orvosilag igazolt problémái miatt nem tudja tovább vállalni a fűtést, amelyet hideg
időben már hajnali 4 órakor el kell kezdeni a jelenlegi tanrend mellett. Továbbá a fűtés és takarítás bér és
közteher költségei sem a jó munkaszervezést erősítik! A takarítási munkákat fel lehet osztani a felső iskola
takarítóira jobb munkaszervezéssel, mivel a WC-k alaphőmérsékletét és a technika teremét továbbra is
biztosítani azt viszont munkaszervezési átcsoportosítással, új személyzet felvétele nélkül meg lehet oldani a
meglévő fűtő brigáddal. A két különálló tantermes rész ami jelenleg raktározási célokat szolgál viszont sokkal
színvonalasabb. Ott a gázfűtésen kívül a nyílászárók is pár éve lettek kicserélve, valamint sokkal világosabbak és
esztétikusabbak. Kizárólag az szól csak ellenük, hogy a vizesblokk és a WC-k nem ugyanazon tető alatt vannak,
de úgy gondolom, hogy a kb 30 m mozgásra a gyermekeknek felfrissülés képen is szükségük van, hiszen az
otthonuktól az iskoláig téli időben is több száz métert kell gyalogolniuk, tehát ezt az ellen indokot esetlegesen
sem tudom a szülők részéről elfogadni. Véleményem szerint a jövő évben a jelenlegi 9 tanuló csoporttal szemben
már csak 8 tanulócsoport lesz előreláthatólag, amelynek elhelyezése a felső iskola terem férőhely kapacitásának
jobb kihasználásával a felső iskolába teljesen megoldható lesz. Csak a technika terem az aminek az alsó iskolai
részben kellene maradnia.

Határozathozatal nélkül megkérdezem képviselő-társaimat, hogy egyetértenek-e javaslatommal, hogy
tanteremként az alsó iskola két különálló tantermébe költöztessük át a napi rendszeres alsó tagozatos oktatást.
Van-e valakinek további kérdése a szavazás előtt. Mivel nincs kérdés és észrevétel, a szavazás következett.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül, határozathozatal nélkül az előterjesztett javaslattal egyetértett, miszerint az alsó iskolában a két
különálló termet használják 2009. szeptember 1-től oktatás, nevelés céljára.
Albert Mihály polgármester: Ezeket a termeket tanévkezdésre teljesen rendbe tetem, továbbá a fűtési szezon
kezdetéig a gáz üzemű olaj kandallók garanciális felülvizsgálata is megtörténik.
Varga Zoltán PB elnök: Megkérem a polgármester urat, hogy erről az elképzelésről az intézmény vezetését is
tájékoztassa.
d.) Győri Kommunális Szolgáltató Kft megkeresése
Albert Mihály polgármester: A mai napon megkaptátok a Győri Kommunális Szolgáltató tájékoztató levelét,
azért csak ma, mivel tegnap érkezett. Nem tudom sikerült-e már áttanulmányozni a tartalmát?
Fehér István képviselő: Úgy látom, hogy ez a levél azt tartalmazza, hogy jelentős mértékben fog emelkedni a
lakossági hulladék díj hozzájárulás 2009. szeptember 1-től, illetve erre vonatkozóan kéri a szolgáltató a
képviselő-testület hozzájárulását.
Albert Mihály polgármester: Igen, pontosan így van. Ez a levél komoly díj emelési igényt tartalmaz, amely már
2005-ben is téma volt. Akkor kaptunk egy olyan tartalmú felhívást, hogy kezdjük el az inflációnál nagyobb
mértékben emelni a díjakat, mivel 2009-re legalább 200 %kal megemelkednek a költségek az uniós normáknak
való megfelelés miatt. Én akkor erről a képviselő-testületet tájékoztattam, sőt egy teljes oldalt írtam ezzel
kapcsolatban a hírmondóba, de az akkor testület csak az inflációs emelést érvényesítette. Most viszont elérkezett
a végső határidő, ezért a következő testületi ülésen ezt a kérdéskört napirendre tűzöm, amelyről döntést kell
hoznunk akármennyire nehéz is lesz. Tehát a lakosság, illetve esetlegesen az önkormányzat terhei nagymértékben
fognak emelkedni, de még a testületi ülést megelőzően egy konkrét egyeztetést fogok a kérdéskörben lefolytatni,
mivel véleményem szerint a jelenlegi szolgáltatói szerződést is módosítani lesz szükséges. . A nyílt ülésen van-e
még valakinek kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor a nyílt ülést 21 ó 30 perckor bezárom.
k.m.f.
Albert Mihály
polgármester

Kottyán Sándorné
körjegyző

Fehér István
jkv. hitelesítő

Sinka Imre
jkv. hitelesítő

