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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom.
Felolvasom a napirendi javaslatot.
Napirendi javaslat:
1/a .) SZMSZ esetleges módosításának kezdeményezése
b.) Gazdasági ciklus program módosítása a 2011.-2014. közötti időszakra vonatkozóan
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
2./ A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtásának előkészítése (7/2011.
(III.9) BM rendelet)
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Jásdi Önkormányzat megkereséséről tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
4./ Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné
5./ A Szivárvány Alapítványnak adott támogatás módosításának lehetősége
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ Református Egyház támogatási kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A sürgősségi indítványt azért tettem, mert a pályázat beadásának határideje 2011.
március 31.. Kinek van más javaslata a napirendi pontokra, ha nincs akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
NAPIRENDI PONTOK
1/a .) SZMSZ esetleges módosításának kezdeményezése

TÁRGYALÁSA

Albert Mihály polgármester: Az SZMSZ módosítása már nem kötelező 6 hónapon belül, de ha a testület úgy
dönt, hogy módosítani szeretné, természetesen ennek semmi akadálya nincs.
Kottyán Sándorné körjegyző: Az SZMSZ módosítására írásban egy javaslat érkezett Varga József Endréé, amit
megköszönök. Én azt javasolnám, hogy Varga József Endre javaslatain paragrafusonként menjünk végig.
Polgármester úr pedig tegye fel szavazásra határozathozatal nélkül, hogy az SZMSZ-be változást beépítsük-e.
Kezdjük az 5. §-sal, amelybe az alábbi megállapításokat vegyük be.
5.§
(1) Az Önkormányzat tájékoztató lapjának (Csetényi Hírmondó) megjelentetésével a Képviselő-testület eleget
tesz tájékoztatási kötelezettségének.
(2) A lap alapítója Csetény Község Önkormányzata.
(3) Az önkormányzati lap működését a felelős szerkesztő irányítja, akinek személyéről alapítói jogkörében
eljárva a Képviselő-testület dönt.
(4) a jelenlegi (1) bekezdés.
„Az önkormányzat a Csetényi Hírmondóban megjelenteti:
a.) a képviselő-testület fontosabb döntéseit kivonatos formában
b.) közérdekű önkormányzati és közigazgatási információkat,
c.) a fontosabb társadalmi eseményeket”
Albert Mihály polgármester: A javaslattal kapcsolatban kinek van hozzászólása, észrevétele, ha nincs akkor
határozathozatal nélkül szavazzunk a javaslat beépítéséről az SZMSZ-be.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslatok legyenek beépítve az SZMSZ-be.
7.§
(3) –
Kottyán Sándorné körjegyző: Itt a Pénzügyi Bizottság szerepel az SZMSZ-ben, de mivel jelenleg nincs
Pénzügyi Bizottság, az SZMSZ minden Pénzügyi Bizottságról szóló részét törölni kell.
8.§
(1) A képviselő testület véleményt nyilváníthat és kezdeményezést tehet a feladat- és hatáskörébe nem tartozó,
de a helyi közösséget érintő ügyekben. …(a többi jó).
Kottyán Sándorné körjegyző: A jelenlegi SZMSZ-ben az van, hogy a képviselő-testület véleményt nyilvánít és
kezdeményezést tesz, ez nyílván feltételes módba kell beírni az SZMSZ-be.
11.§
(1) Az alakuló ülés kötelező napirendi pontjai:
a) korelnök ünnepélyes megnyitója,
b) Helyi Választási Bizottság beszámolója a választás végleges eredményéről,
c) a Képviselő-testület és a polgármester eskütétele,
d) a polgármester köszöntője,
e) a polgármester illetményének és egyéb járandóságainak megállapítása,
f) a polgármester javaslata az alpolgármester személyére,
g) Szavazatszámláló bizottság létrehozása az alpolgármester választására,
h) alpolgármester választása,
i) az alpolgármester tiszteletdíjának és egyéb járandóságainak megállapítása,
j) állandó bizottságok létrehozása
k) állandó bizottságok elnökének, tagjainak megválasztása,
l) állandó jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása
m) a képviselők tiszteletdíjának megállapítása
n) Szervezeti és Működési Szabályzat felülvizsgálatának elrendelése.
(2)Az alakuló ülés napirendjére a fentieken kívül bármely egyéb téma is felvehető.
Kottyán Sándorné körjegyző: Jelenleg az alakuló üléssel több rész foglalkozik, de egységes szerkezetben kell
foglalni, hogy az SZMSZ-ben ez egy helyen szerepeljen.

Albert Mihály polgármester: A javaslatokkal kapcsolatban kinek van hozzászólása, észrevétele, ha nincs akkor
határozathozatal nélkül szavazzunk a javaslatok beépítéséről az SZMSZ-be.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslatok legyenek beépítve az SZMSZ-be.

17.§
2 (g) helyi közutakon, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közforgalom elöl el nem zárt magánutakon,
valamint tereken, parkokban és egyéb közterületeken közúti járművel történő várakozás (parkolás) biztosításáról.
Albert Mihály polgármester: Nem értem, hogy ezt miért kellene belevenni az SZMSZ-be?
Varga József Endre képviselő: Én csak azért javasoltam, mert az önkormányzati törvény szerinti feladatainkat
belevettük és az önkormányzati törvényben ez is szerepel.
Albert Mihály polgármester: A javaslattal kapcsolatban kinek van hozzászólása, észrevétele, ha nincs akkor
határozathozatal nélkül szavazzunk a javaslat beépítéséről az SZMSZ-be.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslat legyen beépítve az SZMSZ-be.
Bognár János képviselő: Én a 19. § (3) bekezdésének h. pontjához fűznék véleményt, ami jelenleg azt
tartalmazza, hogy a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a közterület elnevezése, emlékmű állítás,
de hozzátenném, hogy a közúti és egyéb tájékoztató táblák kihelyezésének és bevonásának kezdeményezése is
testületi hatáskörbe tartozzon.
Kottyán Sándorné körjegyző: A táblák kihelyezésének végrehajtatása ténylegesen nem képviselő-testületi,
hanem jegyzői hatáskör, de a kezdeményezést a testület is megteheti.
Albert Mihály polgármester: Ezt nem értem, hogy miért kellene beletenni.
Bognár János képviselő: Én ezt azért gondoltam, hogy elkerülhető legyen az a vita ami a Törekvést és Rákóczit
összekötő köznél kihelyezett táblánál volt.
Albert Mihály polgármester: Igaz, hogy utólag, de szakértővel is megnézettük a tábla kihelyezését, akik
jogosnak tartották a korlátozást.
Gavacs Zsolt Kálmán. képviselő: Erről jut eszembe, hogy létezik-e, hogy magánterülten helyezték el annak
idején a villanyoszlopokat?
Albert Mihály polgármester: Ugyan ez nem a napirendhez tartozik, de ezt csak úgy lehetne megállapítani ha
kiméretnénk a területet, ez pedig több százezer Ft-ba kerülne. Ha nincs több észrevétel akkor kérem szavazzunk a
Bognár János képviselő által javasoltról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslat legyen beépítve az SZMSZ-be.
22.§
(1) tagjainak száma 7 fő
Kottyán Sándorné körjegyző: Ez a változás evidens, mivel a jelenlegi képviselő-testület létszáma 7 fő.
Albert Mihály polgármester: A javaslattal kapcsolatban kinek van hozzászólása, észrevétele, ha nincs akkor
határozathozatal nélkül szavazzunk a javaslat beépítéséről az SZMSZ-be.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslat legyen beépítve az SZMSZ-be.
Ciklusprogram

(26. §)

Albert Mihály polgármester: Tudom, hogy kell ciklusprogram, ennek a tervezetét én el is készítettem, ezen
napirendi pont b.) pontjaként fog terítékre kerülni.

Munkaterv
23. §
(1)A Képviselő-testület éves munkaterv alapján végzi munkáját
(2) A munkaterv tervezetét minden év december 31-ig a polgármester terjeszti elő.
(3)A munkaterv tartalmazza:
- a testületi ülések tervezett időpontját és helyét,
- a testületi ülések várható napirendjét,
- a megvizsgálandó témákat,
- megnevezi a napirendi pontok előadóit,
- meghatározza azokat a témákat, melyekhez alkalmi bizottság felállítása célszerű, amelyhez bizottsági
állásfoglalást célszerű beterjeszteni,
- rögzíti a jelentések elkészítésének, beadásának határidejét,
- megjelöli az ülésre meghívandókat,
- közmeghallgatás, falugyűlés időpontját
(4) A Képviselő-testület az éves munkaterv megvitatása után határoz annak elfogadásáról.
Kottyán Sándorné körjegyző: A munkaterv elkészítése nem kötelező, de ha a képviselő-testület úgy dönt akkor
közösen készítsünk egy munkatervet, de több esetben nem sok értelme van, mert sokszor olyan dolgok jönnek,
amit előre nem tervezhetünk és mégis dönteni kell róla a testületnek.
Varga József Endre képviselő: Én viszont azért tartom a munkatervet fontosnak, mert vannak olyan dolgok amit
beleépíthetünk. pl. a civil szervezetek meghallgatása, mire költötték a támogatást, mit terveznek a jövőben stb., a
falunapi program megbeszélése, lakáshoz jutók támogatása, intézmények beszámoltatása, esetleges ad hoc
bizottságok létrehozása bizonyos feladatokra. Természetesen vannak olyan dolgok amit előre tudunk, pl.
költségvetés, költségvetési beszámolók, koncepció, aminek törvényben előírt határideje van.
Albert Mihály polgármester: Én feleslegesnek tartom a munkatervet, annál is inkább, mivel nem kötelező csak a
bürokráciát növeli, majd szíveskedjetek tippet adni, hogy mit írjatok bele. Ha nincs más hozzászólás, javaslat
akkor, kérem szavazzunk!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslatok legyenek beépítve az SZMSZ-be.
Rendes ülés
24.§
(1) A Képviselő-testület az éves munkaterv alapján ülésezik, évente legalább 10 rendes ülést tart.
(2) A Képviselő-testület rendes üléseit általában minden hónap utolsó csütörtökjén 18 órakor tartja, a munkaterv
ettől eltérő időpontra is előírhat rendes ülést.
(3) A Képviselő-testület az üléseit általában a Polgármesteri Hivatal üléstermében tartja, de
kihelyezett ülést is tarthat.
(4) Az Képviselő-testület ülése a napirendre felvett napirendi pontok megtárgyalásának idejéig, de legfeljebb 4
óra időtartamig tarthat.
(5) A tárgyalásra nem került napirendi pontok 5 óra időtartamon túli tárgyalásáról a Képviselő-testület egyszerű
szótöbbséggel dönt.
(6) Az ülésnapon napirendre felvett, és nem tárgyalt napirendi pontok tárgyalására szükség szerint rendkívüli
ülés hívható össze, ennek hiányában ezek a következő rendes ülésen kerülnek napirendre.
Albert Mihály polgármester: Én soknak tartom a 10 rendes ülést, de főleg azt, hogy ezt a hónap utolsó
csütörtökjén tartsuk, mert vannak olyan dolgok amit nem tudunk arra az időpontra ütemezni.
Varga József Endre képviselő: Végül is nem azon van a hangsúly, hogy hány ülést tartunk, csak valami
rendszer legyen az ülésekben. Az önkormányzati törvény szerint legalább 6 ülést kell tartani, ezért átértékelem
javaslatom és az kerüljön beépítésre az SZMSZ-be, hogy legalább 6 rendes ülés legyen az év folyamán.

Albert Mihály polgármester: Kinek van még hozzászólása? Ha nincs akkor szavazzunk, hogy ki ért egyet a fenti
javaslatokkal, az eredeti módosítási tervezethez képest változtatva csak az legyen, hogy a 10 rendes ülés helyett
6 rendes ülés legyen évente.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy fenti javaslatok legyenek beépítve az SZMSZ-be.

Rendkívüli ülés eljárási szabályai egységes szerkezetben az alábbiak:
25.§
(1) Rendkívüli esetekben a Képviselő-testület ülése a munkatervtől eltérő időpontokban is
összehívható.
(2) A rendkívüli ülést össze kell hívni:
- a Képviselő-testület 1/4-ének , vagy
- bármely bizottság írásbeli kezdeményezésére (indítvány)
(3) A rendkívüli ülés napirendjére olyan tárgysorozat vehető fel, amely a rendkívüli ülés összehívását
indokolta. Más napirend nem vehető fel. A rendkívüli ülés összehívására vonatkozó indítványban
meg kell jelölni a rendkívüli ülés napirendjét, helyét és időpontjára vonatkozó javaslatot, a tárgyalásra
javasolt ügy lényegét, és a rendkívüli testületi ülés összehívásának indokát. Az ülés összehívásáról
szóló indítvánnyal egyidejűleg a javasolt napirendi pontok előterjesztéseit elektronikus úton az e-mail
címmel rendelkező képviselők részére meg kell megküldeni.
(4) Az indítványt a polgármesternek kell benyújtani, aki gondoskodik a Képviselő-testület
összehívásáról az indítvány benyújtásától számított 5 napon belül.
(5) Halasztást nem tűrő, indokolt esetben a Képviselő-testület meghívó nélkül, rövid úton telefon
és e-mail útján, vagy hivatalsegéd általi értesítéssel is összehívható. A meghívót ilyenkor elegendő
elektronikus úton kézbesíteni. Az így összehívott ülés indokoltságáról a Képviselő-testület a napirend
elfogadásával egyidejűleg egyszerű szótöbbséggel dönt.
Bognár Barnabás képviselő: A 25. § (4) bekezdésénél én szűkösnek tartom az 5 napot, mert annyi idő alatt nem
tudunk utánajárni a dolgoknak és felkészületlenül nem tudunk jó döntést hozni.
Varga József Endre képviselő: Azért gondoltam, hogy a rendkívüli ülést csak a halasztást nem tűrő esetekben
tartanánk és nyilván, hogy azt sürgős eldönteni.
Bognár János képviselő: Vélemény szerint is sürgős esetekben az 5 nap bőven elég. Én nem tudom, hogy az
SZMSZ-be vagy hova építsük be, hogy hogyan lehetne ellenőrizni, hogy a döntéseink végrehajtásra kerültek-e?
Albert Mihály polgármester: A határozatok végrehajtásáról jelentés készül, amelyből kiderül, hogy milyen
stádiumban van a végrehajtás.
Bognár János képviselő: Ez nem minden esetben van , mert pl. a kastélykapu bezárása sem került végrehajtásra.
Albert Mihály polgármester: De végrehajtásra került én arról viszont nem tehetek, hogy háromszor levették
ismeretlen tettesek a táblát.
Kovács Lajos alpolgármester: Javaslom, hogy az elmúlt időszak határozatait vizsgáljuk felül és ami különböző
okokból nem került végrehajtásra, vagy végrehajthatatlan, azokat a határozatainkat vonjuk vissza.
Albert Mihály polgármester: Visszatérve a napirendhez, akkor kérem szavazzunk az SZMSZ-ről, mert az egy
rendelet.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 2/2011. (III.29.) sz. rendeltét a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési
Szabályzatáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
b.) Gazdasági ciklus program módosítása a 2011.-2014. közötti időszakra vonatkozóan
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző

Albert Mihály polgármester: Én a gazdasági programomat elkészítettem, ez jobbnak tűnik, mint a 4 évvel
ezelőtti, a határozati javaslatot is mellékeltem.
Bognár János képviselő: Ezt a programot az utolsó pillanatban kaptuk meg, idő sem volt rá, hogy átnézzük és
ehhez javaslatainkat hozzátegyük, ezért kérem, hogy erről a következő rendes testületi ülésen döntsünk.
Albert Mihály polgármester: Ez a program mindenképpen csak egy irány, ebben a konkrét részletek nem
szerepelnek, de a jogszabály ezt is előírja függetlenül attól, hogy nagyon nehéz még egy évre is tervezni nem 4
évre a jelen társadalmi és politikai helyzetben. Akkor kérem a gazdasági programhoz a javaslataitokat és a
következő testületi ülésen határozunk róla.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a gazdasági program a következő testületi ülésen legyen
napirendként tárgyalva.
2./ A közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztési pályázat benyújtásának előkészítése (7/2011.
(III.9) BM rendelet)
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: a 7/2011. (III.09) BM rendeletben jelent meg a „Társult formában működtetett,
kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása.” című pályázat. Ez
hasonló, mint amire a tavalyi évben is beadtuk a pályázatunkat. Ebből az 1. sz. intézményünket, azaz a Vámbéri
Ármin Általános Iskola infrastrukturális fejlesztést szeretnénk megvalósítani, amelynek az összköltsége a
pályázati költségbecslés szerint 34.362.956 Ft, ebből minimum 6.800.000 Ft önrészt kell vállalni. Végül
is ez a pályázat homlokzati hőszigetelésről és régi nyílászárók cseréjéről szólna, erről a Veszprémber
költségbecslést – árajánlatot készített. A pályázat benyújtásához 2 db határozat meghozatala szükséges,
amelyről a határozat tervezetet az ülést megelőzően megkaptátok. Kérem, hogy a határozati javaslatokról
szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

33/2011. (III.29.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy döntött, hogy a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján
kiírt „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatása" című pályázat alapján - a csetényi Körzeti Általános Iskola és Óvoda közoktatási
intézmény - a Csetény Rákóczi u. 22. szám alatt található 1. számú intézményegységében tervezett és
megvalósítandó épület felújítási beruházást 5 évig az Önkormányzat eredeti rendeltetésének megfelelően oktatásinevelési célra hasznosítja, az intézményt 5 évig nem szünteti meg, illetve nem adja át a fenntartói jogát nem állami
fenntartó részére.
Határozatunkat a 7/2011. (III. 9.) BM rendelet alapján kiírt „Társult formában működtetett, kötelező
önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása" című pályázat benyújtása
érdekében hoztuk.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011.03.31.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

34/2011. (III.29.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az 7/2011. (III. 9.) BM rendelet
alapján kiírt „Társult formában működtetett, kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének,
felújításának támogatása" című pályázatot a jogszabályi előírásoknak megfelelően, 27.200.000.- forint
támogatási igénnyel benyújtja.
A pályázati önerőt az elnyerhető összeg arányában ( figyelembe véve a minimum 6.800.000 Ft önerőigényt)
maximum 7.162.956.-Ft, azaz Hétmillió-egyszázhatvankettőezer-kilencszázötvenhat forint értékben a képviselőtestület saját forrásból, költségvetésében a tartalék terhére biztosítja.

Benyújtandó pályázatunk bruttó költségvetése 34.362.956.- Ft, azaz: Harmincnégymillióháromszázhatvankettőezer-kilencszázötvenhat Ft.
A képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a pályázatot és a szükséges mellékleteit készíttesse el, és a
pályázatot 2011. március 31-ig nyújtsa be a Magyar Államkincstár Veszprém Megyei Igazgatóságához
(Veszprém Budapest u. 4.).
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011.03.31.
Varga József Endre képviselő: Erről jut eszembe, hogy a vizesblokk felújítása milyen stádiumban van.
Albert Mihály polgármester: Az intézményvezető úrral megbeszéltük, hogy a pályázat beadása után ezzel
fogunk foglalkozni.
3./ Jásdi Önkormányzat megkereséséről tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Miután a napirendi pontokra tett javaslataimat kiküldtem, utána kaptunk egy
levelet, hogy a jásdi testület március 31-i testületi ülésén hozza meg az általános iskolával kapcsolatos döntését.
Tehát úgy gondolom, hogy erről nekünk korai még beszélni. Mint tudjátok a jásdi önkormányzat megkereste
Csetényt, hogy ha esetleg megszűnne az általános iskola Jásdon akkor a gyermekeket a csetényi iskola be tudja-e
fogadni? Erre a megkeresésre a jegyző asszonnyal válaszoltunk, melyben leírtuk, hogy örülnénk ha Csetényt
választanák a szülők. Ezen levél tartalmáról a képviselőtársakat e-mailen tájékoztattuk.
Bognár Barnabás képviselő: Ezzel kapcsolatban nagyon fontosnak érzem a jó kommunikációt, mert hallottam
olyant, hogy a képviselő-testület nem támogatja a jásdi iskolások befogadását, holott erről még nem is
tárgyaltunk.
Albert Mihály polgármester: Én is hallottam negatív dolgokat, de én nem mondtam semmi rosszat, én is
örülnék neki, ha ide hoznák a jásdi szülők a gyermekeiket. Még akkor is, ha társulási szerződést nem velünk
kötnek és a válaszlevelünkben ennek az álláspontunknak hangot is adtunk, de az köztudott, hogy elsősorban a
szülők döntése lesz e kérdéskörben a döntő.
Varga József Endre képviselő: Nekem az a véleményem, hogy a jásdi polgármestert meg kellene hívnunk, jó
szándékunkról biztosítani és különböző tárgyalásokra is hajlandóak vagyunk.
Bognár János képviselő: A testületnek ki kellene alakítani az álláspontját, hogy milyen felajánlást tudunk tenni,
pl. utaztatás, ingyen tankönyv stb. Javaslatom, hogy a polgármester úr és az intézményvezető menjenek le egy
lakossági fórumra és mondják el a felajánlásunkat.
Albert Mihály polgármester: A mai napon nincs aktualitása a dolognak, mert nem tudjuk a konkrétumokat.
Hogyan menjünk oda, amikor meg sem hívtak bennünket annak ellenére, hogy én az első személyes egyeztetés
alkalmával kértem a lehetőséget Jásd polgármesterétől és jelenlévő Szente Árpád alpolgármestertől.
Kovács Lajos alpolgármester: Szerintem is akkor érdemes konkrétumokról beszélni, ha véglegesség válik, hogy
a jásdi iskola megszűnik-e vagy nem, ami a mai napon információim szerint még nem eldöntött kérdés.
Németh Vilmos intézményvezető: Én is felajánlottam a jásdi polgármesternek, hogy lemegyünk és adunk
tájékoztatásunk az intézményünkről, illetve felajánlottam, hogy nyílt napot is tartunk ahol részt vehetnének a
jásdiak, de ezidáig nem életek a lehetőséggel.
Albert Mihály polgármester: Március 31. után természetesen érdeklődni fogok, hogy a jásdi testület hogyan
döntött és arra kérek minden képviselőtársamat, hogy a jásdi szülőknek és ismerőseiknek mondják el, hogy jó
szándékkal vagyunk feléjük és szeretnénk, ha gyermekeiket ide járatnák.
A nyílt ülést napirendi pontjainak tárgyalását befejeztük, kinek van közérdekű bejelentése, mondanivalója?
Bognár János képviselő: A téglaházi tulajdonosok panaszkodtak, hogy az árkolásnál az ő területükre rakták le
földet, így a csapadék megáll, amit nem tudnak elvezetni.

Albert Mihály polgármester: A tulajdonosokkal tisztáztam a körülményeket és úgy tűnik, ez a dolog el van
rendezve személyes egyeztetés keretében.
Varga József Endre képviselő: Szeretném kérdezni, hogy a belvíz elvezetési pályázattal kapcsolatos
problémákat sikerült-e rendezni.
Albert Mihály polgármester: Mint ahogy a melléklet szerinti előterjesztésemben írtam, jelenleg semmi pozitív
fejlemény ezzel kapcsolatban nincs.
Gavacs Zsolt Kálmán képviselő: A járdák és árkok fölötti vasrácsokat lopkodják.
Albert Mihály polgármester: Sajnos tudunk róla, de nem tudunk mit tenni, mindegyik mellé nem állíthatunk őrt.
Kovács Lajos alpolgármester: Nagy autók szállítanak földet a szeméttelep rekultivációjához az önkormányzati
úton, amely ekkor terhet nem bír el és ezért berepedezik.
Albert Mihály polgármester: Én nem tudok róla, velem nem vették fel a kapcsolatot, ezzel kapcsolatban
engedélyt sem kértek.
Gavacs Zsolt Kálmán képviselő: Az utcákon lévő fák elérik a villanyvezetéket, ami balesetveszélyes ezt már
régebben is jeleztük, mi történik ebben a kérdésben.
Albert Mihály polgármester: A héten csütörtökön vagy pénteken jönnek a tűzoltók és levágják a fák tetejét. Ezt
már szerettem volna az ősszel elvégeztetni, meg is rendeltem, de közben megjött a hó, ezért most tavasszal fog
megtörténni, mivel az ingatlantulajdonosok e kérdésben nem aktivizálják magukat. Ha nincs több hozzászólás,
észrevétel akkor a nyílt ülést 20 ó 05 perckor bezárom.
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