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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés határozatképes,
mivel a 7 fő képviselőből 5 fő jelen van. Varga József Endre állandó jegyzőkönyv hitelesítő hiányzik, ezért
helyette Somogyi Barnabásnét javaslom.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy határozott, hogy jegyzőkönyv hitelesítőnek Somogyi Barnabásnét elfogadja.
Albert Mihály polgármester: A Csetényi Hagyományőrző Íjászegyesület kérelmét szerintem ma ne tárgyaljuk,
hanem majd a 2011. évi költségvetés tárgyalásakor, mert jelenleg még az Alapítvány nem került bejegyzésre.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta, hogy a Csetényi Hagyományőrző Íjászegyesület kérelmének tárgyalását
vegyék le a napirendről.
Albert Mihály polgármester. A 6. napirendi pont a.) pontjaként a hulladékszállítás díjáról szóló rendelet
meghozatalát vegyük fel napirendként. Külön napirendi pontként vegyük fel a háziorvosi szolgálat feladatellátási szerződésének jóváhagyását.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta, hogy a 6/a napirendként a hulladékszállítás díjáról szóló rendelet
meghozatalát, valamint a nyílt ülés 14. napirendje legyen a háziorvosi szolgálat feladat-ellátási
szerződésének jóváhagyása. Most akkor ismertetném a fenti változtatásokkal a napirendi javaslatot.

Napirendi javaslat:
Zárt ülés

1./ A csapadékvíz beruházással kapcsolatos végelszámolásról tájékoztatás és egyeztetés, majd a kialakított
álláspontról határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
Nyílt ülés
3./ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ Tájékoztató Csetény Község Önkormányzatának III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester

5. /Csetény Község Önkormányzatának 2011. évi koncepciója
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ Kommunális adó rendelet tárgyalása
a.) Hulladékszállítási rendelet elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Iparűzési adó rendelet tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
8./ Telekadó rendelet tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
9./ Lakbér rendelet tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
10./ 2010. évi vízdíj, szennyvízdíj mértékének megállapítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
11./ Önkormányzati helyiségek bérleti díjának és egyéb díjának megállapítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
12./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Albert Mihály polgármester
13./ A háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
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amely folytatólagosan felvéve 2010. december 18-án 14 óra 35 perckor kezdődő nyílt üléséről.
3./ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A polgármesteri beszámolót megkaptátok, ez a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kinek van kérdése, hozzászólása?
Bognár Barnabás képviselő: Igaz-e, hogy a háziorvosnak csak ideiglenes működési engedélye van, és ha igen
akkor nekünk ezzel kapcsolatban mi a teendőnk?
Albert Mihály polgármester: Egy vizsga letételére kötelezte az ÁNTSZ a háziorvost, ami feltétele a végleges
engedély megadásának, tehát ezzel kapcsolatban nekünk semmi teendőnk nincs. Tájékoztatom a lakosságot,
hogy 2010. január 3-tól Dr Cziniel Szabolcs lesz a háziorvosunk. A rendelési időt a hírmondó karácsonyi
számában tesszük közzé.
Kovács Lajos képviselő: Még beszélnünk kellene az iskolai öltözőszekrények beszerzésével kapcsolatban is.
Németh Vilmos : Jó lesz a költségvetés tárgyalásakor is, mert a beépítést úgyis csak nyári szünetben végeznénk
el és a legjobb árajánlatot adó vállalkozó ígérte, hogy januárban eljön a bemutató szekrénykollekciójával, ami
akkor a képviselők által is megtekinthető lesz.

Albert Mihály polgármester: Beszélni lehet róla, de jelenleg dönteni nem, mert a koncepciós időszakban
vagyunk, viszont az ismereteim szerint az iskolai öltözőszekrények beszerzése több mint 1 millió Ft-ba kerül, ami
azt jelenti, hogy csak a következő évi költségvetéskor lehet ezt érdemben eldönteni, mivel a 2010-es évben ez a
költségvetésünkben betervezésre nem került. Ha más kérdés hozzászólás nincs akkor kérem szavazzunk a
polgármesteri beszámolóról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri jelentést.
4./ Tájékoztató Csetény Község Önkormányzatának III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A költségvetés III: negyedévi teljesítéséről szóló beszámolót december 15-ig
kellett benyújtani, ami azt jelenti, hogy ezen időpontig meg kellett kapnotok a beszámolókról készült írásos
anyagot, ami meg is történt. A tárgyalás a fenti időpont után is történhet az eddigi tudomásunkkal ellentétben. A
szöveges beszámolót, valamint a számszaki táblázatokat megkaptátok, kinek van kérdése, hozzászólása?
Kovács Lajos alpolgármester: A bevételek alultervezettek voltak.
Albert Mihály polgármester: Szerintem így van rendjén, hogy a bevételeket mindig inkább alultervezzük, a
kiadásokat pedig felül, így nem fog bennünket meglepetés érni, úgy mint a kormányokat akik ezt mindig fordítva
csinálják. Ha nincs több kérdés, akkor kérem fogadjuk el a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

118/2010. (XII.18.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Csetény
Község Önkormányzat 2010. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
szóló tájékoztatót a mellékelt számszaki adatok alapján elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos

5. /Csetény Község Önkormányzatának 2011. évi koncepciója
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A koncepció elkészítéséhez még jelenleg sok információ hiányzik a központi
költségvetésből. Ezt a koncepciót elkészítettük, de a gyakorlatban is megvalósítható valóságtartalmára jelenleg
nem tudunk garanciát vállalni, de jogszabályilag szükséges az elkészítése és beterjesztése, ezért kérem, hogy
fogadjátok el. Természetesen a normatívák és támogatások jövőbeni ismerete után összehasonlítjuk a bázis év
tényszámait, valamint figyelembe vesszük a pótfeladatokat és az inflációt, akkor majd a tényleges költségvetés
idejére jobb és tényszerűbb adataink lesznek.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

119/2010. (XII.18.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Csetény Község Önkormányzatának 2011. évi koncepcióját a mellékelt
számszaki adatok alapján elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
6./ Kommunális adó rendelet tárgyalása
a.) Hulladékszállítási rendelet elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: 2009-ben a Kommunális Rt-nek ki kellett fizetni egy közel milliós összeget,
amelyet akkor 100 %-ban átvállaltuk a lakosság, mint szolgáltatás igénybevevők helyett,. 2010. január 1-től

szemétszállítási díjat fizetett a lakosság közvetlenül a szolgáltatónak , ezért is ezen időponttól a kommunális adó
mértéke nálunk a 2010-es évre vonatkozóan „0” Ft lett. A mai napon meg kell határozni, hogy maradjon-e a
kommunális adó mértéke „0” Ft, vagy ezen változtassunk. Nekem az a véleményem, hogy a költségvetés
tárgyalásakor ismét térjünk vissza rá, mert jelenleg nem tudunk bizonyos pénzügyi tényeket a GyőrSzol tőke és
kamattörlesztéséről, amiről bővebb tájékoztatót kértünk, amely még nem érkezett meg. A pályázati projekt
összesen 9,5 milliárd Ft-ba került , amelyből 1,4 milliárd Ft-ot Győr Város Önkormányzata finanszírozott, 1,6
milliárd Ft hitelt pedig a GYŐRSZOL, mint szolgáltató jogelődje a „KOMSZOL” hitelként vett fel, amely
hitelfelvételhez az tagönkormányzatok is hozzájárultak és ennek a hitelnek a tőke és kamattörlesztése kezdődött
meg a 2009-es évben, 10 éves futamidővel, mivel egy-két év türelmi időt kaptunk előzőleg. A 6,5 milliárd Ft 80
%-a Uniós forrásból, 20 %-a pedig hazai forrásból került megfinanszírozásra. Hiába van szelektív
hulladékgyűjtés, az újra hasznosítással baj van, mert nem tudják az ebből készült termékeket maradéktalanul
értékesíteni. Annak idején mikor a Győrt választottuk szolgáltatónak akkor Ők tűntek a legjobbnak, mert nem
kellett tagi hozzájárulást rögtön fizetni. Viszont az tudott volt már 2005-ben, hogy 2009/2010-es évben amikor a
tőke és kamattörlesztés megkezdődik drasztikus áremelésre lesz szükség amennyiben az addigi években a
képviselő-testületek nem képeznek tartalékot az éves díjakban.
Bognár János képviselő: Én a hulladékszállításról a rendeletet nem fogom elfogadni, mert a „GYŐRSZOL” egy
gazdasági szervezet és miért akarja a hitelt a résztvevőkkel megfizettetni? Győr város jár a legjobban, mert 50
%-os tulajdonrésszel rendelkezik és az iparűzési adó is ott folyik be. Mi oldalvizeken kapaszkodunk, az
újrahasznosítást sem tudják megoldani, ki tudja miért? Felvettek előre több embert, mikor a szelektálás még nem
is működött, le kellene cserélni a vezetőket, én nem értem, hogy miért nekünk kellene a hitelt fizetni.
Albert Mihály polgármester: Győr város nem rendelkezik egészen 50 %-kal, de hogy beléptünk az Unióba
onnantól ellenőrzik a szemét szelektálását, válogatását, rendszerezését és megsemmisítését, tehát ezért nem
hagyhatjuk ki az egyes folyamatokat és sajnos a szemétszállítás kötelező közszolgáltatás és minden
önkormányzatnak kötelező feladata. A rendelkezésre állási díjat és az ürítési díjat mindenképpen kell fizetni a
lakosságnak, ez alól nincs kibújási lehetőség. Én azt javaslom, hogy a kamat és hiteltörlesztés összegét ne
fogadjuk el, vegyük ki a rendeletből annál is inkább, mert ekörül a tagönkormányzatok részéről többféle
reklamáció is történt, várjuk ki mi lesz a kezdeményezés vége. De hangsúlyoznám, hogy mindenképpen el kellene
fogadni ezt a rendeletet január 1-i hatállyal, a két tényező (rendelkezésre állási díj és szállítás)-ra vonatkozóan,
mert ha nem fogadjuk el akkor az önkormányzatnak kell megfizetni a szemétszállítási díjat és az elmaradt
kamatokat a lakosság helyett is közszolgáltatói szerződés kitétele szerint mindaddig amíg a rendelet nem kerül
elfogadásra.
Kovács Lajos alpolgármester: Én is azt javaslom, hogy fogadjuk el a rendeletet, mert a víz és szennyvíz díjnál
egyszer nem fogadtuk el decemberben a rendeletet és azóta is többet fizetnünk 1-2 forinttal mint a Szápáriak.
Somogyi Barnabásné képviselő: Komposztálással lehet csökkenteni a szemét mennyiségét és akkor lehet, hogy
kevesebbe kerülne.
Albert Mihály polgármester: A komposztálás mindenkinek az otthonában jogában áll, saját döntése. 2011.
januártól már a „chip”-pel beazonosított kukát szállítják el, tehát a szemétszállítási díjat az alapján kell fizetni,
hogy kinél hányszor ürítenek, de a rendelkezésre állási díjat minden ingatlan után mindenképpen meg kell
fizetni, ha visznek el hulladékot, ha nem!
Bognár Barnabás képviselő: Ha nem tudja a lakosság fizetni a szemétszállítási díjat akkor mi lesz? Kiviszik
máshova a szemetet és majd jönnek a feljelentések, de egyébként tehetetlenek vagyunk , ha a szolgáltatás nem a
rendelet szerint történik.
Albert Mihály polgármester. Már több levelet írtam azügyben, hogy a szolgáltatás nem megfelelő, bizonyítani
pedig csak szakértővel lehetne, hogy mondjuk nem volt közlekedési probléma, de ez nagyon bonyolult dolog
lenne.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül elfogadta
a 7 /2010. (XII.18. sz. rendeletét a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
7./ Iparűzési adó rendelet tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: Jelenleg 1,8 % az iparűzési adó. Véleményem szerint ezt ne változtassuk meg.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyetértett azzal, hogy az iparűzési
adó rendeletet ne módosítsa.
8./ Telekadó rendelet tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: 2010. janár 1. óta a telekadó 0 Ft. Az a véleményem, hogy ezt is hagyjuk
változatlanul.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, egyetértett azzal, hogy a telekadó
rendeletet ne módosítsa.
9./ Lakbér rendelet tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Kottyán Sándorné körjegyző: Javaslom, hogy 5 %-kal emeljük a lakbéreket.
Bognár János képviselő: Egyetértek a javaslattal.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a
8/2010. (XII.18.) sz. rendeletét a lakbérekről.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
10./ 2010. évi vízdíj, szennyvízdíj mértékének megállapítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Emelkedett a víz és szennyvíz díj, de mást választásunk nincs, mint hogy el kell
fogadni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 9/2011. (XII.18. ) sz. rendeletét a 12 /2009. (XII.14.) sz. rendelet módosításáról az
önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott ivóvízért, valamint az önkormányzati vizi-közmű
által biztosított szennyvízelvezetésért, szennyvíztisztításért és kezelésért fizetendő díjakról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
11./ Önkormányzati helyiségek bérleti díjának és egyéb díjának megállapítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Javaslom a garázsdíj 5 %-os emelését és meg kellene határozni a kastély bérleti
díját, amit minden héten a HIT Gyülekezetnek adunk bérbe és javaslom külön meghatározni a nagyterem és
kisterem díját is.
Bognár János képviselő: Ne csak a garázsok bérleti díját, hanem a kastély bérleti díját is emeljük 5 %-kal.
Somogyi Barnabásné képviselő: A kastély pincéjét használja a lövészklub, attól nem kérünk bérleti díjat?
Bognár János képviselő: A Lövészklub egy civil szervezet, amit az önkormányzat támogat. Erre a dologra
térjünk vissza majd a költségvetés tárgyalásakor.
Kottyán Sándorné körjegyző: Ezek szerint a nagyterem díja 2011. január 1-től 6.300 Ft/alkalom, a kistermek
díját pedig 2.100,- - 2.100 Ft/alkalomban javaslom meghatározni.
Albert Mihály polgármester: Ezekről a díjakról határozatokat kell hozni.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

120/2010. (XII.18.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzati tulajdonában lévő garázsok bérleti díját 2011. január 1-től
3.900 Ft/hó (tégla építésű), 2.600 Ft/hó (fém szerkezetű) állapítja meg.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2010. december 31.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testület 4 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta.

121/2010. (XII.18.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
kastély nagytermének bérleti díját 6.300 Ft/alkalom, a kistermek bérleti díját
2100 – 2100 Ft/alkalom összegben határozza meg. Az esküvői alkalmakra a
teremdíjakat változatlanul hagyja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2010. december 31.
12./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodás módosításának jóváhagyása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Zirc Kistérség Társulási a Megállapodásban történő módosítást megelőzően a
tagönkormányzatok testületeinek külön is jóvá kell hagyni az érintett önkormányzat döntését. Jelen esetben
Porva község önkormányzata az alapfokú nevelési és oktatási, valamint pedagógiai szakszolgálati
feladatellátáshoz kíván csatlakozni kistérségi többcélú társulási szinten, amelyből nekünk se kárunk se hasznunk
nem származik, ezért az a kérésem hogy támogassuk a lehetőséget. A másik határozat tervezet arra vonatkozik,
hogy a társulási tanács az elmúlt időszakkal ellentétben 2 fő elnökhelyettest kíván választani és ennek
megfelelően kívánja a többcélú társulási tanács megállapodásának ide vonatkozó fejezetét módosítani. Kérem,
hogy ezt is támogassuk, ennek jelentősége nincs.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

122/2010. (XII.18.) számú KT. határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Porva Község
Önkormányzatának, a Zirc Kistérség Többcélú Társulása közszolgáltatási
feladatai közül, az alapfokú nevelési- oktatási feladatellátáshoz és a
pedagógiai szakszolgálati feladatellátáshoz 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-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

123/2010. (XII.18.) számú KT. határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa, a Társulási Megállapodás VII. fejezet, 4. pontja első

bekezdésére vonatkozó módosítását - a mellékletben csatolt Társulási
Megállapodás 20. számú módosításában foglaltaknak megfelelően- jóváhagyja.

Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított
Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
13./ A háziorvosi szolgálat feladat-ellátási szerződésének jóváhagyása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A háziorvos dr Cziniel Szabolcs 2011. január 1-től fogja betölteni a háziorvosi
feladatellátást, de ezt megelőzően vele előzetes, majd végleges feladat-ellátási szerződést kell kötnünk, amely
szerződés alapján történik a munkavégzés, illetve az önkormányzat és a vállalkozó háziorvos közötti
együttműködés. Ezt a feladat-ellátási megállapodást a háziorvossal közösen készítettük, de azon kívül, hogy
részünkre ez elfogadható a testület jóváhagyása, illetve vélemény nyilvánítása is szükséges. Ezeket a tervezeteket
írásban megkaptátok. Van-e valakinek kérdése, véleménye ezekkel kapcsolatban.
Bognár Barnabás képviselő: Ezt a jelenleg előttünk lévő feladat-ellátási szerződést időközben ha a körülmények
változnak lehet-e módosítani.
Albert Mihály polgármester: Véleményem szerint van lehetőség az önkormányzat, mint ellátásért felelős,
valamint a szolgáltatást végző háziorvos között a szükséges változtatásokra, de valószínű, hogy az ilyen jellegű
módosításokat az ÁNTSZ-szel és a MEP-pel is közölni, illetve engedélyeztetni kell, de ennek a kérdéskörnek majd
aktualitás esetén utána fogok járni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazattal és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.

124/2010. (XII.18.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
háziorvosi szolgálat működésével kapcsolatos Dr Cziniel Szabolcs
háziorvossal kötött, melléklet szerinti feladat-ellátási szerződést jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester a feladat-ellátási szerződés aláírására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van kérdése, ha nincs akkor a nyílt ülést 16 óra 15 perckor
bezárom.
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