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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom.
Felolvasom a napirendi javaslatot.
Napirendi javaslat:
1/ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kérdéskör
a. ) Kutas B.B.B. Kft-vel kapcsolatos elszámolás
b.) egyéb belterületi csapadékvíz elvezetési kérdéskör
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Önkormányzati dolgozóknak adható juttatások meghatározása
Előadó: Albert Mihály polgármester

4./ Külső szervezetek 2011. évi támogatási igényeinek elbírálása
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás határozati javaslatának elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
8./ Fogorvosi pályázat elbírálása
Előadó: Albert Mihály polgármester
9./ Lakáshoz jutók támogatási kérelmének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
10./ Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
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: A polgármesteri beszámolót megkaptátok, ez a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Egy-két dolgot kiemelnék a beszámolómból. 2008-ban nyújtottunk be pályázatot az interaktív táblák
megvásárlására, majd azt követően ismételten 2009-ben hiánypótolnunk kellett nem a mi hibánkból, hanem
jogszabályi változások miatt. 2010. novemberében kaptunk végleges értesítést, hogy kapunk 5 db interaktív
táblát és 13 számítógépet, 6.800.000 Ft értékben. Ennek a szállítása február hónapban meg fog történni. Én már
2008-ban is mondtam, hogy felesleges erre pénzt költeni, mert előbb-utóbb úgyis nyerhetünk, sőt azóta még az
árak is csökkentek. Akkor 1 db tábla + hozzá tartozó eszközök majdnem 1 millió Ft-ba kerültek. Ennek ellenére
több nehéz helyzetben lévő önkormányzat mégis vásárolt egy-egy darabot hitelből. Elkezdődött a régi
szeméttelep rekultivációja. Az új háziorvos végzi a feladatát, a közel másfél millió Ft-os műszerállományt
megvásároltuk a testületi döntésnek megfelelően amelyek már meg is érkeztek és átadásra kerültek a háziorvosi
szolgálat részére. A hivatalban a kazántestet kicseréltettük, ez már 25 éve lett vásárolva, de már akkor is
használt volt, nem bírta ki már az egész szezont, szerencsére a nyáron már a cseredarabot legyártattuk és csak
be kellett építeni, ami nem kis munka volt, de egy hétvégén megoldódott anélkül, hogy a hivatali munkavégzést
zavarta volna! A bérelt rakodógép elkezdte az Arany J. utca végén az ároktisztítást és meder kialakítást, de nem
olyan egyszerű, mert ivóvíz és szennyvíz vezeték megy a területen keresztül. Kinek van kérdése, hozzászólása?
Varga József Endre képviselő: Írod, hogy az osztálybontás nem járt eredménnyel, mert így is romlott az átlag.
Ha az előző évek statisztikáját nézted volna, akkor kiderülhetne, hogy előtte a 6-ból a 7. osztály 4-5 tizedet
szokott romlani az átlag. A költségvetés teljesítésénél sem érzem a költségnövekedést, amit előre vetítettél.
Albert Mihály polgármester: Arra vonatkozóan csakugyan nincs adatom, hogy az előző években milyen volt az
átlag romlás, az viszont tény és nem érzés kérdése, hogy az osztály bontással megnövekedtek a költségeink, annál
is inkább, mert a megbontott osztály esetében megduplázódtak a kötelezően leadandó órák, amelynek a bér és
közteher vonzata okozta elsősorban a több milliós költségnövekedést.
Kovács Lajos alpolgármester: A 7. osztályosok a 6. osztályhoz képest valóban rontanak, de én úgy érzem, hogy
ez jelen állás szerint nem olyan nagymérvű. Az utakat végig kellene nézni, mert a 6-7 éve felületkezelt utakon
repedések jelentek meg, az útpadkák állapota rossz, kitöredezett, ezeket minél előbb fel kellene tölteni!
Albert Mihály polgármester: Az utjaink állapota hagy kívánnivalót, amit a tavasszal el is kezdünk pótolni, de
más települések útjai és útpadkái sokkal rosszabb állapotban vannak. Továbbá arról szeretném tájékoztatni a
testületet, hogy Somogyiné képviselőtársunk kezdeményezésének megfelelően legalább 10 munkahelyet
megkerestünk, ebből kb . 30 % jelezte, hogy jelenleg szóba jöhet a felvétel. Felvételi lapok a hivatalban
kérhetőek, ezeket a munkanélküliek nyújtsák be kibocsátó céghez és amikor a konkrét felvételre lehetőség van a
benyújtott kérelmek alapján a munkavállalók közvetlen értesítést kaphatnak.
Gavacs Zsolt képviselő: Az Audiba van felvétel?
Albert Mihály polgármester. Az Audiba jelenleg nincs felvétel, de információm szerint majd ott is lesz
munkalehetőség. Egyébként őket is írásban megkerestük és a válaszuk megérkezett. Kinek van kérdése, ha nincs
akkor kérem szavazzunk a polgármesteri jelentésről.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri jelentést.
A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./ Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos kérdéskör
a. ) Kutas B.B.B. Kft-vel kapcsolatos elszámolás
b.) egyéb belterületi csapadékvíz elvezetési kérdéskör
Előadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: Üdvözlöm a Kutas B.B.B. Kft. megjelent képviselőit. A Kutas Kft. levelét a
képviselő-testületnek elküldtem és ígéretemhez híven meghívtam Önöket, hogy a problémájukat a testület előtt is
vázolják.
Sebestyén Tamás (Kutas Kft. ügyvezetője): A beruházás közbeszerzés alapján készült, van egy átalánydíjas
szerződés, a munkát cégünk elvégezte, a műszaki átadás megtörtént. 2011. januárjában a fennmaradó részről
küldtünk számlát, ezt a polgármester úr részünkre visszaküldte. Polgármester úr szerint az a probléma, hogy a
januári számla már nem fér bele a pályázatba, mert szerinte a végszámlát december végén az önkormányzat
befogadta és a műszaki ellenőrző szervezettel együtt elfogadta. A korábban megépített részénél volt egy
szabálytalansági vizsgálat, emiatt a beruházás is elhúzódott és itt még kamatterhet is fogunk felszámítani.
Önök kiállítottak egy nyilatkozatot, mely szerint az első két számlát fordított áfa szabályai szerint állítottuk ki, de
utólag kiderült, hogy ez a beruházás nem építésengedély köteles és így nem felel meg a fordított áfa
szabályainak.
Dr Koppány Tibor ügyvéd: A NAV nem fog állásfoglalást kiadni, de Önök ebben a kérdésben hibáztak és
folyamatosan kárt okoztak a Kutas Kft-nek, tehát az Önök kötelessége, hogy Önök felénk az előző két részszámla
áfáját kifizessék. A szerződés átalánydíjas szerződés volt, tehát az egész összeget köteles az önkormányzat
kifizetni. Polgári peres eljárást fogunk indítani, ahol még a kamatokat is meg kell, hogy fizesse az önkormányzat.
Albert Mihály polgármester: Emlékezetem szerint mi nem adtunk ki az Áfá-val kapcsolatban nyilatkozatot,
mivel a mi önkormányzatnál fellelhető iratanyagban és a projekttel kapcsolatos dokumentációban sem
található. A mai napon az ügyvéd úr csakugyan bemutatott egy fénymásolt, de nem eredeti nyilatkozatot a
fordított Áfa kérdéskörével kapcsolatban, amelyen az én és a jegyző asszony aláírása csakugyan megtalálható.
Mi a kiállított 2 db részszámla alapján (amely fordított Áfá-san került Önök által kiállításra és hozzánk
benyújtásra) megfizettük a mi 15 %-os önrészünket és a nettó összegre eső teljes (100 %-os) Áfa összeget az
adóhatóság részére, amelyet bizonylatokkal igazolni tudunk! Az elvégzett munka értékét, melynek teljesítményét
a VeszprémBer leigazolt, mi kifizettük, decemberben Önök végszámlát bocsátottak ki, aminek a 15 %-át mi Önök
részére ki is fizettük. A 85 %-ot pedig a közreműködő szervezet fogja utalni, mivel szállítói finanszírozással
kötöttük a szerződést.
Dr. Koppány Tibor: Önök jogellenesen jártak el, ezt majd egy APEH revízió vagy az Állami Számvevőszék ezt
ki fogja deríteni, gondolom ez Önöknek sem hiányzik, ezért jobb lenne, ha kiegyenlítenék a számlákat.
Albert Mihály polgármester: Az áfá-val kapcsolatban az közreműködő szervezet, illetve az APEH állásfoglalása
alapján fogunk eljárni, tehát nem állítjuk, hogy itt nem lesz szükség önrevízióra, de mivel ugyanazon termékre,
illetve szolgáltatásra kétszer nem követelhető az Áfa így meg kell várnunk az illetékes hatóságok és szervek
álláspontját. A második érvelésünk viszont az, hogy az el nem végzett munkáért díj nem jár és a kivitelező által
jogosnak vélt plusz költséggel nem értünk egyet és a pályázati támogatási szerződés szerint a fizikai és pénzügyi
teljesítés 2010. december 31-vel lezárult. Ha a kivitelező mindenképpen polgári peres eljárást indít akkor az
ellen sincs kifogásunk, de mindenképpen jó volna azt mellőzni. Amennyiben a kivitelező képviselőinek nincs több
észrevétele, köszönöm a megjelenést és jó utat kívánok.
b.) egyéb belterületi csapadékvíz elvezetési kérdéskör
Albert Mihály polgármester: Megkaptátok egy Ady utcai állampolgár írásos beadványát, amelyben jelzi, hogy
az utcában, illetve az Ady utcai kertek egyrésze mögött problémák vannak a vízelvezetéssel, elsősorban a
vízelvezető árokrendszer feltöltődése miatt, valamint a rengeteg csapadékvíz veszélyezteti az ingatlanon lévő
épületek biztonságát, amely veszélyhelyzetet a nyár folyamáni árokburkolással lehetne csökkenteni. Most az
lenne a javaslatom, hogy az Arany János utca végén lévő meder kialakítást követően a bérgépet a
káposztáskertekbe is lehetne alkalmazni, mivel itt is csak kizárólag az un. lánctalpas, hosszúgémű mocsárjáró
típus alkalmas a munkák végzésére a nehéz talajviszonyok miatt. Az un. Káposztáskerti árokrészt egészen a
szápári keresztirányú befogadóig meg kellene tisztítani az évek során felgyülemlett hordaléktól. Továbbá a
temető alatti részen is érdemes lenne egy árkot húzni. Ezenkívül még indokolt lenne a Kossuth utca végén lévő
árok tisztítása is, mert ott sem működik a vízelvezetés annak ellenére, hogy az árokburkolás a Kossuth utcai
belterületen közvetlenül csatlakozik. A tavalyi évben gumikerekes kotróval elkezdtük az árokmeder tisztítást,
illetve újbóli kialakítást, de a talajviszonyok miatt a gép csak pár tízméteres szakaszt tudott elvégezni a nádasban
már elsüllyedt. Ez egy speciális kapuvári munkagép, amelynek az ide és elszállítási költsége nem minket
terhel, de ettől függetlenül komoly órabére van, bízzunk benn, hogy a teljesítménye is ezzel arányban áll. Az
órabére 15.000 Ft + Áfa hivatalos számla és a szükséges vállalkozási dokumentumok ellenében. Hogy pontosan
hány napot van rá szükségünk jelenleg nem tudom megmondani, sőt a vállalkozó is aként nyilatkozott, hogy

jelenleg nem tudja megmondani, hogy mennyi ideig tudja nekünk bérbe adni. Természetesen ha képviselőtársaknak van jobb ötlete, illetve olcsóbb gépi munkára vonatkozó információja arról tájékoztassanak.
Képviselőtársak részéről fentiekre vonatkozóan kedvezőbb információ nem érkezett. A gépi munka fedezete a
költségvetési keret alapján az út-híd szakfeladaton rendelkezésre áll. Amennyiben nincs egyéb észrevétel akkor
egy tudomásulvételi szavazásra bocsátom a kérdéskört.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül hozzájárult, hogy a lánctalpas rakodógép a munkákra alkalmazásra kerüljön.
3./ Önkormányzati dolgozóknak adható juttatások meghatározása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Átadom a szót Kottyán Sándorné körjegyzőnek.
Kottyán Sándorné körjegyző: A polgármester kafetéria jogállása a köztisztviselőihez hasonló, ezért a
kafetéria juttatást a polgármester részére évi bruttó 200.000 Ft javaslom meghatározni.
Albert Mihály polgármester: Kinek van hozzászólása, más javaslata, ha nincs akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.

10/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
polgármesternek a köztisztviselőkhöz hasonlóan évi bruttó 200.000 Ft-ban
határozza meg. A kafetéria juttatása külön szabályzat alapján történik ennek
elkészítési határideje 2011. március 31.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Az önkormányzati egyéb napi teljes munkaidős dolgozóinak évi bruttó 140.000 Ft
kafetéria juttatást javaslok. Kinek van más javaslata, ha nincs akkor kérem szavazzunk.
Csetény, Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

11/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
önkormányzat egyéb napi teljes munkaidős dolgozóinak a kafetériát évi bruttó
140.000 Ft-ban határozza meg. A kafetéria juttatása külön szabályzat alapján
történik, ennek elkészítési határideje 2011. március 31.
Felelős. Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos

4./ Külső szervezetek 2011. évi támogatási igényeinek elbírálása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Külön felolvasnám a kérelmeket. A Csetényi Sportegyesület 3.200.000 Ft-ot kért
készpénz formájában, de ez a támogatás nem csak ennyi, mert a fűnyírást is az önkormányzat végzi + egyéb
költségeket is alkalomszerűen átvállal, tehát a természetbeni támogatással együtt megközelítjük a 4 millió Ft-ot.
Kérem szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

12/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Csetényi Sportegyesületet 2011. évben 3.200.000 Ft, azaz: Hárommillió-

kettőszázezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe
beépít.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A C17 Postagalamb Egyesület 130.000 Ft-ot kért készpénzben. Úgy tűnik, hogy
erősen megfejelték a kérésüket az inflációval.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

13/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
C17 Postagalamb Egyesületet (Csetény) 2011. évben 130.000 Ft, azaz:
Egyszázharminc-ezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési
rendeletébe beépít.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A következő kérelem a Szivárvány Alapítványé, amely a kérelmében 302.000 Ftot kért. Kérem, hogy ha a kérelmet támogatni tudjátok akkor szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

14/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Szivárvány Alapítványt (Csetény) 2011. évben 302.000 Ft támogatja,
melyet a költségvetési rendeletébe beépít.
Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A Lövészklub 250.000 Ft kért, ugyanannyit mint a tavalyi szint attól függetlenül,
hogy a támogatás itt is csak adható jellegű.
Gavacs Zsolt képviselő: Sok a költség, mivel országos eredményeket is ért el a Lövészklub és fegyverek is
beszerzésre kerültek, még bővíteni szeretnék a tagságot is.
Albert Mihály polgármester: Akkor kérem hozzuk meg a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

15/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Lövészklubot (Csetény) 2011. évben 250.000 Ft, azaz: Kettőszázötvenezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít.
Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportja támogatást kért én 20.000 Ft-ot javaslok.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

16/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Mozgáskorlátozottak Zirci Csoportját 2011. évben 20.000 Ft, azaz: Húszezer forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít.
Felhatalmazza a polgármester a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A DAVE Motorsport Egyesület támogatást kért, mert a versenyek sokba kerülnek.
Ennek az egyesületnek egy csetényi versenyző diák résztvevője is van aki elég jól szerepel a versenyeken, ezzel
javítva Csetény település imagát. A kérelemben támogatási összeg igény nem szerepel, én javaslatot kérnék a
támogatás mértékére vonatkozóan.
Bognár János képviselő: Én 50.000 Ft-ot javasolnék.
Albert Mihály polgármester: Ha más észrevétel nincs akkor szavazással hozzuk meg az erre vonatkozó
határozati döntést, de ezt megelőzően tájékoztatom a testületet, hogy az olyan egyesületek esetében amelyek
országos nyilvántartásra vagy cégbejegyzésre kötelezettek ott esetükben meg kell győződnünk a bejegyzés
jogszerűségéről és jogerejéről, mivel a támogatási szerződés csak ezen adatok ismeretében köthető meg a
kérelmezőkkel.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

17/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
DAVE Motorsport Egyesületet 2011. évben 50.000 Ft, azaz: Ötven-ezer
forinttal támogatja, melyet a költségvetési rendeletébe beépít.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A tavalyi gazdasági évben polgármesteri saját hatáskörben összesen 50.000 Ft
volt beépítve önállóan odaítélhető támogatásként a költségvetésbe. (ez a segélyezési összegektől elkülönül)
Amennyiben ezt a testület továbbra is indokoltnak tartja akkor kérem erről is hozzunk határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

18/2010. (II.23) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
egyéb alapítványoknak, szervezeteknek, egyesületeknek adható
pénzeszközre 2011. évben 50.000 Ft, azaz: Ötven-ezer forintot biztosít,
melyet a polgármester hatáskörébe utal, melyet a költségvetési
rendeletébe beépít.
Felhatalmazza a polgármestert, hogy az adományozott összegekről a
megállapodásokat megkösse.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A Református Egyház is kérelmet nyújtott be, hogy a templomot fel szeretnék
újítani, mert szerintük nem felel meg a kor követelményeinek. Ezt az írásos kérelmet képviselőtársak megkapták,
amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A kérelemben összegszerűséget nem jelöltek meg, információim szerint
az egyház pályázni szeretne és a lakossági, önkormányzati és egyéb támogatásból szeretnék az önerőt
biztosítani. Amennyiben a képviselő-testület ma nem dönt az sem probléma, mivel a pályázatok még ezután

kerülnek majd kiírásra, de mindenképp kérem a képviselőtársakat, hogy foglalkozzanak a támogatás
gondolatával.
Bognár Barnabás képviselő: Véleményem szerint a testület nem fog elzárkózni a támogatástól, de jelenleg a
felújításnak ismereteim szerint még költségvetése sincs, szerintem térjünk rá vissza a későbbiekben.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül jóváhagyta a fenti javaslatot.
5./ Az önkormányzat 2011. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A tervezetet megkaptátok, kinek van hozzászólása?
Varga József Endre képviselő: Szerintem törvénytelen, hogy február 23-án tárgyaljuk a költségvetést, igaz hogy
február 15-én megkaptuk az előterjesztést, de a törvény azt írja, hogy ülésen kell a képviselő-testület elé
terjeszteni február 15-ig a költségvetést és nem csak az egyéni képviselők elé.
Albert Mihály polgármester: Régebben én is így gondoltam a szabályt ahogy Varga képviselőtárs mondja, de
mivel a kistérségben több polgármester társ is foglalkozott ezzel az ügyrendi kérdéssel, ezért a jegyző asszonnyal
ennek a közigazgatási hivatalban utána néztünk és közölték, hogy ez így jogszerű, tehát az a meghatározó, hogy
a február 15-i határidőig a képviselők ismerhessék meg az írásos előterjesztés alap dokumentumát.
Bognár János képviselő: Hiányzik a költségvetésből a fogorvosi rendelő rendbetétele és műszerezettsége, mert
ha fogorvost kapunk a jelenlegi rendelő nem felel meg a feltételeknek. A háziorvosi rendelőre is kellene költeni,
burkolatot fel kellene újítani.
Albert Mihály polgármester: A fogorvosi rendelőre szerintem csak akkor kell költeni, ha kapunk fogorvost, ami
szerintem nem valószínű, véleményem szerint előbb-utóbb más községekkel kell összefogni és új körzetet
kialakíttatni a legjobb esetben függetlenül, hogy természetesen a helyi megoldás volna a legcélravezetőbb.
Bognár János képviselő: A költségvetést elfogadásra javaslom, mert mindent jól megtárgyaltunk, a tartalékban
is van elég pénzösszeg, hogy az esetleges felújításokat megvalósíthassuk.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs más hozzászólás akkor kérem fogadjuk el a 2011. évi költségvetésről
szóló rendeletet. amellyel kapcsolatban megjegyzem, hogy van lehetőség szükség szerint az évközbeni
módosításra is indokolt esetben.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta az 1/2011. (II.23.) sz. rendeletét az önkormányzat 2011. évi költségvetéséről.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6./ Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás határozati javaslatának elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A határozati javaslatot írásban megkaptátok, kinek van hozzászólása, kérdése.
Végül is ez arról szól, hogy a térségi képviselőnk a veszprémvarsányi polgármester lemondott és helyette a
tápszentmiklósi polgármester került térségi képviselőként a nagytérségi társulás részéről delegálásra és ezt a
személyi cserét kell határozatban megerősítenünk, hogy képviseletet ránk vonatkozóan is jogszerűen elláthassa.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

19/2011. (II.23.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a
veszprémvarsányi régióból delegált Németh Csaba Veszprémvarsány

polgármesterének lemondását elfogadja és helyette Kovács Józsefet,
Tápszentmiklós község polgármesterét delegálja.
A képviselő-testület felhatalmazza Kovács Józsefet, hogy a veszprémvarsányi
régió összes településének egységes álláspontját képviselje mind a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulással, mind a
GYŐRSZOL-lal folytatandó tárgyalások során. Bármilyen tárgyalást elsősorban
Kovács József polgármesterrel kell lefolytatni és nem településenként.
A települések egységes álláspontját a 2011. január 17-én Veszprémvarsányban
tartott régiós ülés jegyzőkönyve tartalmazza.
Bármilyen tárgyalás után Kovács József polgármester köteles tájékoztatni a régió
településeinek polgármestereit a tárgyalások tartalmáról és eredményéről 3
munkanapon belül.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
7./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A határozati javaslatokat megkaptátok, kinek van kérdése, hozzászólása, ha nincs
akkor kérem hozzuk meg a határozatokat. Egyébként ezek szinte formai kérdések, amelyekre a kistérségi
társulási megállapodás módosítási lehetőségének megnyílása miatt van szükség mindkét határozat esetében.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

20/2011. (II.23.) KT. határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete, a Zirc
Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodása alábbi
kiegészítésére vonatkozó módosítását jóváhagyja:
„A Társulási Megállapodás III. fejezete, szociális ellátási
feladatok bekezdését kiegészíti: 8. pont Felhatalmazza Zirc Város
Önkormányzatát, mint a székhely település önkormányzatát, hogy
rendeletében szabályozza a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokat, azok igénybevételét, valamint a fizetendő térítési
díjakat.”
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított
Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

21/2011. (II.23.) KT. határozat

-

Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa, a Társulási Megállapodás technikai módosításaira vonatkozó
javaslatokat:
a Társulási Megállapodás 1. számú mellékletében rögzítésre kerültek a
2010.01.01- i lakosságszám adatok
a Társulási Megállapodás 5. számú melléklete a Magyar Államkincstár
2011.01.01-én érvényben lévő törzskönyvi nyilvántartása alapján került
módosításra
– az előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás 21. számú
módosításában foglaltaknak megfelelően - jóváhagyja.

………… Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított
Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása.
Varga József Endre képviselő: Tudomást szereztem róla, hogy Csetény szomszédságában a peremi aknánál
veszélyes hulladék ártalmatlanítót akarnak létesíteni. Már benyújtották a környezetvédelmi hivatalhoz az
engedély kérelmüket. Ez azt jelenti, hogy mintegy 18 ezer tonna veszélyes hulladékot akarnak ide szállítani. A
benyújtott kérelem alapján hatástanulmányt kértek a Kft-től. Valószínűleg közmeghallgatást fognak tartani
Bakonynánán vagy Székesfehérváron. Ezt az üzemet én veszélyesnek tartom, mert ez egy aláfejtett terület.
Albert Mihály polgármester: Ezt a problémakört képviselőtársam már az elmúlt év végén is jelezte, amelynek
következményeként én írásban megkerestem a Vidra Kft-t, akik az engedélyt kérelmezik. Arról tájékoztatattak,
hogy jelenleg nem folyik semmiféle tevékenység, az év elején egy próbaüzemet végeztek, de szeretnék 2011-ben
véglegesen engedélyeztetni a hatóságokkal a tevékenységet, amelynek lényege, hogy felszíni talaj rekultivációt
végeznének. Ennek lényege, hogy különböző kémiai és biológiai eljárással megtisztítanák az ide szállított talajt
a szennyező anyagoktól, olajszennyeződéstől és ezt követően a káros anyag megfelelő környezetbarát
technológiával megsemmisítésre kerülne a megtisztított talaj pedig kertészeti és talajszerkezet javító célokra,
valamint hulladéklerakók takaró anyagaként értékesítésre kerülne. Kértem Őket, hogy amikor fejlemény lesz az
ügyben az engedélyezés területén akkor bennünket is közvetlenül tájékoztassanak. Továbbá felvettem a
bakonynánai polgármesterrel a kapcsolatot, mivel ez az ő közigazgatási területükön van, aki úgy nyilatkozott,
hogy nem valószínű, hogy támogatják a munka folytatását
Bognár János képviselő: A peremi aknától ide fog kerülni a szennyezés és ez a vízminőséget is befolyásolhatja,
figyeljük a megvalósulást.
Gavacs Zsolt képviselő: A temetőnél valamilyen vízelvezetést kellene végezni, mert az alsó részen a kiásott
sírgödrökben megjelenik a víz.

Albert Mihály polgármester: Megnézem a lehetőségét, hogy esetleg egy árkot lehetne ásatni a temető végébe,
ami esetleg lehúzhatná a vizesedést. Nem tudom ha ez megvalósul akkor milyen eredménnyel jár, de sajnos az
utóbbi időben nem csak nálunk vannak ilyen gondok. A nyílt ülésen kinek van még kérdése, ha nincs akkor a
nyílt ülést 20 ó 35 perckor bezárom.
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