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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 10 fő megválasztott képviselőből 7 fő jelen van. Mivel állandó jegyzőkönyv hitelesítőnk
Fehér István nincs jelen, ezért én Bognár Jánost javaslom helyette jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással ellenszavazat
nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta Bognár János képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.
Albert Mihály polgármester: A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat kiegészíteném a nyílt ülés 8.
napirendi pontjának kérném felvenni a KEOP pályázattal kapcsolatos 48/2009. (V.27.) KT határozat
visszavonását. Akkor most ismertetem a módosított napirendi pontokat
Napirendi javaslat:
1./ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Tájékoztató Csetény Község Önkormányzatának I. félév költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ Üdülési csekk juttatás kérdéskörének megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ Beszámoló a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
6./ Földhivatal ajánlata
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító okiratának módosítása és tájékoztatás a
fontosabb feladatokról, valamint a díjemeléssel kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
8./ A KEOP pályázattal kapcsolatos 48/2009. (V.27.) KT határozat visszavonása
Előadó: Albert Mihály polgármester

Zárt ülés
9./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
10./ Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
11./ Átruházott hatáskörben hozott határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.

NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az írásos beszámolót megkaptátok, kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs,
akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót.
A polgármesteri beszámoló a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az írásos jelentést megkaptátok, kinek van kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor
kérem szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt határidejű határozatokról a jelentést.
A lejárt határidejű határozatokról a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3./ Tájékoztató Csetény Község Önkormányzatának I. félév költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A költségvetésről a szöveges és a számszaki előterjesztést megkaptátok. Az
önkormányzat I. félévi költségvetésének teljesítése természetesen magába foglalja az intézményfenntartó társulás
és körjegyzőség I. félévi költségvetési teljesítését is amit már a jogszabályi előírásoknak megfelelően az
előzőekben már külön-külön tárgyaltunk és elfogadtunk. Most pedig a Pénzügyi Bizottság véleményét kérném.
Varga József Endre PB tag: A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta az I. félévi költségvetési tájékoztatót. Az év
elején elfogadott költségvetés teljesítése időarányosan jónak mondható, de pontosan előre tervezni nem lehet! Pl.
nehezen prognosztizálhatók a központi költségvetés hozzájárulásai. Nem tudtuk előre, hogy hány embernek kell
rendelkezésre állási támogatást fizetni,, ebből milyen bevételek várhatóak, hány embert tudunk foglalkoztatni. A
kamat bevételek magasabbak a tervezettnél, de ez a jó pénzügyi pozíciónkból adódik, mivel több pénzt le tudtunk
kötni! Tehát a Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési tájékoztatót.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása a témakörhöz, amennyiben úgy látom nincs
akkor kérem szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

77/2009. (IX.16.) KT határozat

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy Csetény Község Önkormányzat I. félévi költségvetési
beszámolóját elfogadja a hozzá tartozó számszaki mellékletek
alapján.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
4./ Üdülési csekk juttatás kérdéskörének megvitatása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A körjegyzőség és az intézményfenntartó társulás dolgozóinak közös testületi
ülésen megszavaztuk a 31.500 Ft üdülési csekk hozzájárulást. Ezt az önkormányzat területén az összes
rendszeresen foglalkoztatott dolgozónak is adjuk meg. Ezért van szükség, hogy a ezen az egyedi testületi ülésen
ezt ismét napirendre tűzzük. Tehát az indokaink ugyanazok, mint az intézményi és körjegyzőségi dolgozóinknál,
hogy jövőre adóköteles lesz az üdülési csekk, ezért még az idén – előlegként – osszuk ki a dolgozóinknak adható
juttatásként.
18 ó 30 perc Varga Zoltán képviselő megérkezett.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.

78/2009. (IX.16.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat egyéb szakfeladatain foglalkoztatott dolgozóinak külön
juttatásként 31.500 Ft/fő mértékben üdülési csekket biztosít , külön
szabályzat alapján. Ezen juttatás adó és járulékmentesen adható.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2009.12.31.
5./ Beszámoló a 2008. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
Kottyán Sándorné körjegyző: A beszámolót a jogszabályi előírások miatt a testület elé kell terjeszteni az abban
leírtak megismerése és tudomásulvétele céljából, amely írásos anyagot mellékletként a testület megkapta és
megismerhette. Van-e valakinek ezzel kapcsolatban kérdése, észrevétele.
Albert Mihály polgármester: Úgy látom nincs jelzés, akkor kérem szavazzunk az elfogadásáról!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta

79/2009. (IX.16.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi beszámolóját elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a Megyei Gyámhivatalnak a beszámolót küldje
meg.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: folyamatos
6./ Földhivatal ajánlata
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Földhivatal levelét megkaptátok, megkérdezném a Pénzügyi bizottság
véleményét.
Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság javasolja a földkönyv megrendelését.

Kovács Géza képviselő: Én nem javasolnám, mert nagyon sokat kellene rajt dolgozni és lehet, hogy a saját
lakosságunk kerülne olyan helyzetbe, hogy megbüntetnék.
Albert Mihály polgármester: Akkor azt javasolom, hogy hozzunk egy határozatot arról, hogy most nem
fogadjuk el a Földhivatal ajánlatát, de utána nézünk más önkormányzatoknál, hogy ezt megrendelték-e és mi a
hatékonysága?
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

80 /2009. (IX.16.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Földhivatal ajánlatát jelenleg elutasítja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2009. október 31.
7./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás Alapító okiratának módosítása és tájékoztatás a
fontosabb feladatokról, valamint a díjemeléssel kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: 2005-ben jött létre győri székhellyel a hulladék szállítás és kezelés céljára a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulás, amely az „Arabona” Konzorciumi Egyesülésből alakult át
társulássá. Erre az átalakulásra akkor azért volt szükség, mert egyesületek nem nyújthattak be uniós
pályázatokat csak minimum társulások tehették meg ezt. Ehhez a társuláshoz jelenleg is 112 település tartozik és
a beadott uniós pályázatot a Győr város gesztorságával megnyerte 10 milliárdos nagyságrendben. A pályázat és
az abban lévő előírások miatt az alapító okirat módosítása több ponton szükséges mivel mi is ennek a
társulásnak a tagjai vagyunk. A módosítási igényre vonatkozóan megkapta a képviselő-testület a Győri
Nagytérségi Társulás határozati javaslatainak tervezetét, amelynek kéri a részünkről történő határidőn belüli
elfogadását. Amennyiben nincs ezzel kapcsolatban észrevétel, kérdés akkor szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta

81/2009. (IX.16.) KT határozat
1.Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás alapító okiratát az
előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt rendelkezésekkel módosítja.
2.Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 1. pont szerinti
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát, az előterjesztés
2. számú mellékletében foglaltak szerint.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Az alapító okirat módosításai amit az előbbiekben elfogadtunk még önmagukban
nem anyagi vonzatú döntések, hanem jogi, tartalmi és formai változtatásokat okoznak, de ezen napirend
következő része viszont már anyagi hozzájárulás növekedést ír elő, amelynek a tárgyalására most rátérek. Az
érvényben lévő szerződésünk szerint a hulladékszállítási és rekultivációs díjakat az előző években mindig július
1-i határnappal emelte a szolgáltató a közzétett inflációs rátának megfelelően. Az idei évben ezt elhalasztotta az
általa megküldött írásos tájékoztató szerint szeptember 1-re, de itt már nem alkalmazza az inflációs ráta
szerinti növekedést, amely 7 Ft/ürítés+áfa, hanem saját döntése alapján még + 73 Ft/ürítés+áfa, tehát összesen
80 Ft-tal kívánja megemelni az érvényes szolgáltatási díjakat. Ez azt jelenti, hogy a 132 Ft-ról 212 Ft-ra
változik a szolgáltatási díj csak a hulladékszállítási díj, amelybe még nincs benn a rekultiváció. Ez legalább 60
%-os díjemelést jelent, amely a következő évben amikor a bio komposztáló részleg is elkészül és működni kezd
még komolyabb mértékben fog emelkedni! Az emelésre szerintük azért van szükség és ilyen mértékben, mert meg
kell kezdeni a felvett hitelek kamattörlesztést és ez a 112 településre visszaosztva ilyen nagymértékű
költségnövekedést eredményez. A csetényi önkormányzat kommunális adót szedett be és abból fizette a
hulladékszállítás díját az előzőekben az is viszont tény, hogy az adót évközben változtatni, emelni nem lehet. Két
lehetőségünk van az egyik, hogy szeptember 1-től december 31-ig szemétszállítási rendeletet fogadunk el és a
lakosságtól szedjük be közvetlenül a hulladékszállítás díjkülönbözetét a 73 Ft-ot, a másik lehetőség pedig, hogy

mintegy milliós többletet átvállalunk a lakosságtól és a majd pontosított összeget az önkormányzat fizeti ki
valamilyen egyéb társulási hozzájárulás jogcímén. Én ezt a lehetőséget fogadnám el, mert ilyen rövid időszakra
bevezetni a díjat, beszedni, ez nekünk is nagy költségbe kerülne. Az a javaslatom, hogy 2010. január 1-től a
szolgáltató szedje be a díjakat és onnan nem mi fizetnénk a hulladék elszállítás díját, hanem minden lakó a
szolgáltatóval állna közvetlen kapcsolatban. Ezen elképzeléseket még a szolgáltatóval akkor is egyeztetni
szükséges, a véglegesítés előtt, ha a testület jelen kezdeményezésemet támogatja is. A kommunális adó akkor sem
szűnhetne meg a jövőre nézve, mert a szemétszállítási díjon felül a szolgáltatónak, illetve a társulásnak egyéb
díjakat is fizetnünk pl. rekultivációs díj, illetve konzorciumi tagdíj és a majd beinduló üzemrészek ránk eső
üzemeltetési költségei.
Varga József Endre képviselő: A Kommunális rt. előterjesztésében az van, hogy a szemétszállítási díj
ürítésenként 73 Ft + áfával növekszik + 7 Ft-os infláció. Erre a díjra az 1,6 milliárd Ft hitel tőke és kamat
törlesztésének indulása miatt van szükség. Kérdésem az, hogy számításaim szerint a hitel kifutási ideje 10 év,
utána csökkentik-e a díjat, mert ez a bankköltségi tétel már nem fog szerepelni.
Albert Mihály polgármester: Nincs semmi garancia erre és az én véleményem szerint így csak mindig
növekedés lesz, mivel a beinduló részlegek üzemelési és fenntartási költségeinek áttételezése egyre több lesz. De
ha alkalmam lesz meg fogom kérdezni a felvetést.
Bognár János képviselő: Szelektív gyűjtés folyamán újra hasznosítás is történik. Ennek nyilván bevétele is van,
ez hogyan tudjuk követni? Mindent áthárítnak a lakosságra, illetve az önkormányzatokra, de nem igazán látunk
bele a gazdasági tervükbe, hogy az esetlegesen jelentkező bevételekből milyen módon részesülünk a jövőben.
Varga Zoltán PB elnök: Sajnálatos módon 112 település érdekeltsége körébe tartozik a társulás, össze kellene
fogni abban a tekintetben, hogy ráhatást tudjunk gyakorolni a kiszolgáltatottságunk csökkentésére anyagi
tekintetben.
Albert Mihály polgármester: Már én 2005-ben tájékoztattam a lakosságot a Hírmondón keresztül, valamint az
akkor képviselő-testülete is testületi napirendi pont keretében, hogy drasztikus áremelés várható 2009-től
kezdődően és nem kellene-e az inflációnál nagyobb fokú díjemelést alkalmazni a tartalékképzés miatt, de az
akkori testület ezzel nem foglalkozott mondván, hogy ez az időpont még odébb van, de sajnos elérkezett. Ezek a
kérdések szinte negyedévenként akarva-akaratlanul testület elé fognak kerülni a Kommunális Rt követelési
igényének növekedése miatt. Most a Pénzügyi Bizottság véleményét kérném arról, hogy az önkormányzat a kb
milliós, de jelenleg még az előzetes értesítés alapján a mai napon 797.174 Ft-osn részösszeget átvállalja-e a
lakosságtól a 2009. szeptember 1. és 2009. december 31 közötti időszakra vonatkozóan? A másik kérdés amiben
meg kell állapodnunk a mai napon, hogy 2010. 01.01-től a hulladékszállítás díját továbbra is az önkormányzat
szedje be vagy a Kommunális Rt-vel kössön a lakosság közvetlen szerződést a díjbeszedésre vonatkozóan. Fenti
kérdésekről még ezek kivitelezéséig több tárgyalást kell folytatnom a képviselő-testülettől csak azt kérném, hogy
egyetért-e ezekkel az elképzelésekkel és megtegyem-e az ezirányú kezdeményezéseket.
Varga Zoltán PB elnök: A Pénzügyi Bizottság javaslata az, hogy 2009. szeptember 1. és december 31. között
majd a ténylegesen letisztázott és kimutatott költséget vállalja át az önkormányzat a lakosságtól, 2010 január 1től pedig a Kommunális rt szedje be a hulladékszállítás díját közvetlenül a lakosságtól.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több kérdés és észrevétel akkor kérem szavazzunk a fentiekben általam
és a Pénzügyi Bizottság által vázoltakról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 8 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

82/2009. (IX.16.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2009. szeptember 1. – 2009. december 31.-ig terjedő időszakra jutó Győri
Kommunális Szolgáltató Kft. által finanszírozandó Csetény településre jutó
797.174 Ft bankköltséget a lakosság helyett kiegyenlíti, illetve a fizetési
kötelezettséget átvállalja. Továbbá 2010. január 1-től az önkormányzat nem
vállalja a lakossági hulladékszállítási díj beszedését.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a döntésről a Kommunális
Szolgáltató Kft- t tájékoztassa és a jelenleg vállalt fizetési kötelezettségünknek

átutalási számla ellenében a hozzá tartozó írásos nyilatkozat csatolásával a
pénzügyi műveletet bonyolítsa le.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
8./ A KEOP pályázattal kapcsolatos 48/2009. (V.27.) KT határozat visszavonása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: 2009. május 27-én hoztunk egy határozatot, hogy részt kívánunk venni a
Környezetvédelmi Minisztérium által kiírt KEOP pályázaton, amelyből az iskola hőszigetelését és fűtés
korszerűsítést kívántuk volna megoldani, de információink szerint a jövő évben az uniós pályázatokon kívül más
pályázatokhoz nem ad pénzt az állam.
Varga Zoltán PB elnök: Nem tudom, hogy jó döntést hoznunk-e ha visszavonjuk, mert mi van ha közben
rendeződik és változik a gazdasági helyzet? Meg kellene várni a kormány végleges költségvetésének az
elfogadását.
Albert Mihály polgármester: Erre viszont nincs idő, mert a napokban felszólított a pályázatíró és a terveket
készítő cég is, hogy kössük meg a szerződéseket, ha komolyan gondoljuk. Ezek viszont milliós költséget
jelentenek. Ezért a 48/2009. (V.27.) KT határozatot visszavonnám és ha új lehetőség nyílik akkor új határozatot
hozzunk.
19 ó 55 perckor Kovács Géza képviselő eltávozott.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

83/2009. (IX.16.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
48/2009. (V.27.) KT határozatát visszavonja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Albert Mihály polgármester: Napirendre nem vettük, közérdekű információként ismertetném veletek
nagyvonalakban egy idős szülei révén érintettnek a levelét. A képviselő-testületnek címezték a levelet, de mivel a
szociális gondozói feladatokat átadtuk a kistérségnek, ez rájuk tartozik! Én már el is küldtem hivatalból a
kistérségi munkaszervezetnek és a szociális intézménynek a panaszos levelet és kértem, hogy vizsgálják ki a
benne foglaltakat és amennyiben jogos orvosolják a problémát a gondozó tehermentesítésével. Majd ha megjön
a válasz akkor a történtekről a testületet tájékoztatom.
Varga József Endre képviselő: Probléma van, a testület a közoktatatással kapcsolatos fenntartói feladatát nem
végezte el. Nem határoztuk meg az adott évben indítható tanulócsoportok számát és az óvodánál a 3. sz.
melléklet szerinti maximális létszám túllépési lehetőségét sem határoztuk meg. Az oktatási hivatal ellenőrzése
során mulasztásos törvénysértést állapíthat meg.
Albert Mihály polgármester: Az iskolánál elfogadom, hogy nem határoztuk meg az indítható tanulócsoportok
számát, de az óvodánál az alapító okiratunkban 75 fő szerepel, egyébként is sokkal kevesebb óvodásunk van,
mint amennyit a csetényi két csoport és a szápári egy csoport kapacitása elbírna. Én már az intézményvezetőt
kértem, hogy az óvodában tartózkodó gyermekek számáról többszöri gyakorlati felmérés alapján tájékoztasson,
de ezt a tájékoztatást még a mai napig nem kaptam meg, így egyáltalán nincs miről beszélni. A legközelebbi
közös testületi ülésen a tanulócsoportok számáról határozatot hozunk és így a mulasztásos törvénysértést ki
fogjuk küszöbölni, de egyébként ezen problémának komolyan elmarasztaló jogi vonzata nincs, főleg most mikor
az Államigazgatási Hivatalnak nincs törvényességi hatásköre. Kinek van még a nyílt ülésen kérdése, ha nincs
akkor az ülést 20 ó 20 perckor bezárom.
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