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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. A
következő napirendi pontokra teszek javaslatot. A kiküldött meghívóban szereplő napirendi pontokat javasolnám
módosítani, az 5. napirendi pontot a és b pontra bontanánk, az a.) pont lenne a gyermekjóléti beszámoló
elfogadása, a b.) pont pedig a Zirc Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása. A 7.
napirendi pontnál javasolnám a Zirci Kistérségi megállapodás módosításának elfogadását. A 8. napirendi
pontnak pedig vegyük fel a beérkezet támogatási kérelmet. Kovács Pál beadványát kérem vegyünk le
napirendről, mert a Kormányhivatal Hatósági Osztályához írtam egy levelet, amire még választ nem kaptam,
kérem hogy a válasz megérkezése után tárgyaljuk a napirendet. Kinek van még más javaslata?
Somogyi Barnabásné képviselő: Javaslom felvenni napirendi pontként a szociális étkezők ebédjének
házhozszállítása.
Albert Mihály polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a módosításokkal együtt az alábbi napirendi
javaslatról.
Napirendi javaslat:
1/Polgármesteri jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ GYŐRSZOL hiteltörlesztésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ a.) A gyermekjóléti beszámoló elfogadása
b.) Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
6./ A Holitsher Kastély Felújító Társaság Alapítvány megszüntetése
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
8./ Támogatási kérelem elbírálása

Előadó: Albert Mihály polgármester
9./ Szociális étkezők ebéd házhozszállításának kérdése
Előadó: Somogyi Barnabásné képviselő
Zárt ülés
10./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
11./ Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
12./ Átruházott hatáskörben hozott határozatokról kimutatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.
NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1/Polgármesteri jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban kinek van kérdése, hozzászólása?
Bognár János képviselő: Szeretném megkérdezni, hogy a falunap szervezésével hogyan álltok?
Albert Mihály polgármester: Nagyszabású falunapot nem szeretnénk szervezni, ahogy a polgármesteri
jelentésben is leírtam a Sári Attila adott le egy tervezetet, de bármelyikőtök besegíthet a szervezésbe.
Bognár János képviselő: Elég kínos két hét alatt falunapot szervezni, ezt hogyan lehetne megoldani?
Gavacs Zsolt képviselő: Én szívesen közreműködök a szervezésben.
Bognár Barnabás képviselő: Én is szívesen segítek.
Albert Mihály polgármester: Vegyétek fel a kapcsolatot Sári Attilával.
Somogyi Barnabásné képviselő: Nehezményezem, hogy a polgármester úr telefonon beszélte meg mindenkivel,
hogy az iskolánál osztályterem kialakítása hogyan történjen, én úgy gondolom, hogy ez nem törvényes.
Szeretném megkérdezni, hogy ez az átalakítás kinek felel meg így.
A hétből öt képviselő feltette a kezét, hogy nekik ez az átalakítás felel meg.
Bognár János képviselő: Ez már az előző testületnél is téma volt, abban egyeztünk meg, hogy majd a tervező
megmondja, hogy melyik átalakítás célszerűbb és jobban kivitelezhető. Nyílván azt a megoldást választottuk,
amit a tervező javasolt.
Németh Vilmos intézményvezető: A mozgáskorlátozotti vizesblokkal mi van?
Albert Mihály polgármester: Amit eredetileg gondoltatok az 17 cm-el keskenyebb, mint az előírás. A
mozgáskorlátozott WC-re külön engedély szükséges és az nagyobb bontást igényelne és jóval többe is kerülne.
Amikor kötelezővé teszik ezt akkor is ki lehet alakítani.
Kovács Lajos alpolgármester: A terem átalakításnál remélem az ablakok is ki lesznek cserélve!
Németh Vilmos intézményvezető: A beadott pályázatunkban szerepel az ablakcsere, ha a pályázat nem nyer,
akkor úgy beszéltük meg, hogy önerőből ki lesz 4 ablak cserélve.
Gavacs Zsolt képviselő: A polgármesteri jelentésben szerepel, hogy ellopták a fát a kastélyból. Nem is
csodálom, mert csak egy raklap van odatámasztva, a térkamerázás lehet, hogy segítene.
Albert Mihály polgármester: Volt egy pályázat, de abban csak a térkamera rendszer tervezési költsége
szerepelt. Folyamatosan figyeljük a pályázatokat.

Bognár János képviselő: Az elmúlt testületi ülésen beszéltünk a Kövesdi játszótérről, szeretném megkérdezni,
hogy mi a helyzet ezzel kapcsolatban?
Albert Mihály polgármester: A felmérés a Gavacs Zsoltra lett bízva, van itt egy Kft-nek ajánlata, hogy bejön
szívesen rendelkezésre bocsátjuk és még tudok még egy játékokkal foglalkozó Kft-t azt is meg fogjuk kérdezni!
Somogyi Barnabásné képviselő: Az orvos lakás udvarán lévő gaztalanítással mi van?
Albert Mihály polgármester: Az idén már kétszer lekaszáltattam, természetesen ez a mi feladatunk.
Bognár János képviselő: Az orvos lakásnál van garázs, az egyik ismerősöm ki szeretné venni, lehetséges-e ez?
Albert Mihály polgármester: Nincs üres garázs, mert ott vannak a leselejtezett padok és egyéb dolgok,
meghirdettük 2.000 Ft-ért darabját, de nem igen viszik!
Kovács Lajos alpolgármester: Más településeken ingyért odaadják, semmi értelme, hogy ide-oda van
rakosgatva!
Albert Mihály polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólás akkor kérem, szavazzunk, hogy a polgármesteri
jelentés ki tudja elfogadni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri jelentést.
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A lejárt határidejű határozatokról a jelentést megkaptátok, kinek van kérdése?
Varga József Endre képviselő: Megbízást kaptunk Bognár János képviselőtársammal, hogy Bakonynánán
jelenjünk meg a Vidra Kft. veszélyes hulladék ártalmatlanításával kapcsolatos közmeghallgatásán, melyet a
környezetvédelmi igazgatóság tartott. Jelenleg ezzel kapcsolatban nincs döntés, ha lesz biztosan kapunk róla
értesítést. A közmeghallgatás sikeres volt, több településen is nagy az ellenállás. Reméljük nem fog
megvalósulni. A telephez közel van a legelő, a hatásvizsgálat sem megfelelő, mert nem jól számolták ki a
hulladékoszlop nagyságát. Egy km védőtávolság sincs meg, tehát ezzel kapcsolatban több probléma van.
Albert Mihály polgármester: Kinek van más kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor szavazzunk a lejárt
határidejű határozatokról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt határidejű határozatokról a jelentést.
3./ A helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről szóló rendelet megalkotása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Átadom a szót a jegyző asszonynak!
Kottyán Sándorné körjegyző: Ennek a rendeletnek a megalkotása július 1-ig kötelező, tehát ezt hoztuk be a mai
ülésre.
Varga József Endre képviselő: A csetényi honlapon hiányosak a rendeletek, remélem a már meglévő rendeletek
is felkerülnek a honlapra.
Kottyán Sándorné körjegyző: Igyekszünk pótolni a hiányosságainkat!
Albert Mihály polgármester: Ha nincs más hozzászólás, akkor kérem szavazzunk a rendeletről.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 5/2011. (VI.30.) sz. rendeletet a helyi rendeletek előkészítésében való társadalmi részvételről.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ GYŐRSZOL hiteltörlesztésével kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A hiteltörlesztéssel kapcsolatban több kérdés merült fel. 2003-ban határozatban
vállaltuk, hogy ha a projekt befejeződik 10 % körüli önerőt megfizetünk. 2011. július 1-től el kellett volna
kezdeni ezt a tőke és hiteltörlesztést. Jogilag nagy kérdés, hogy kinek fizessünk, kivel is vagyunk közvetlenül
hitelezői kapcsolatban. Véleményünk és a térség több önkormányzata szerint a GYŐRSZOL-lal csak
szolgáltatási és nem beruházási kapcsolatban vagyunk, viszont ő kéri tőlünk a törlesztés megkezdését, holott mi
a tőke és hiteltörlesztésre vonatkozóan a Társulási Tanáccsal vagyunk kapcsolatban! Még az is vitatott, hogy
milyen mértékű összeg, illetve követelés terhel bennünket. Az előzőekben én kértem a GYŐRSZOL-t, függetlenül
hogy jogilag nem tisztázott a helyzet, de mégis küldjenek egy szerződés terveztet, amelyet testületünk
megismerhet. A kérdés az, ha megérkezik a szerződés, hogy egyáltalán kinek törlesszünk!
Varga József Endre képviselő: Kinek a tulajdona ez az egész, mert a társulás költségvetésében sem a bevételek
között nem találtam a törlesztéseket, sem a kiadások között.
Albert Mihály polgármester: A vagyon a hulladékgazdálkodási társulásé és azon belül a miénk a 112
tagönkormányzaté, akik jelenleg nem ismert mértékű részvénytulajdonnal rendelkezünk. Véleményem szerint a
Társulási Tanács kérhetné a tagönkormányzatoktól az önerő megfizetését és a tanács számvitelileg akár átadott
pénzeszközként is rendezhetné a GYŐRSZOL-lal, mint tényleges hitelvevővel az ügymenetet. Ezzel a verzióval a
térségi tagönkormányzatok közül többen is egyetértenek és ezt a verziót már telefonon közöltem Hegyei Zoltán
társulási tanács elnökével is, aki azt mondta, hogy ő erről jelen körülmények között nem dönthet, de úgy érzi,
hogy a GYŐRSZOL-os követelés jogszerű, amit előbb-utóbb a bírósági döntés ránk fog kényszeríteni.
Kovács Lajos alpolgármester: A GYŐRSZOL-nak semmiképpen sem fizessünk! Én is áttekintettem a
rendelkezésünkre álló iratokat és több ponton kétségek és ellentmondások merülnek fel. Keressék meg ők a
szabályos lehetőségét, hogy ezt a kérdés mielőbb meg lehessen oldani. .
Albert Mihály polgármester: Jelenleg úgy, mint a tagönkormányzatok zöme úgy látom nem tudunk döntést
hozni, ha valami komoly áttörés lenne akkor egy rendkívüli ülést fogok kezdeményezni aktuális időpontban
függetlenül, hogy július hónapban nem tervezünk testületi ülést. Kérem, hogy erről szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy ha a hiteltörlesztéssel kapcsolatos új fejlemények esetén a
polgármester rendkívüli testületi ülést hívjon össze.
5./ a.) A gyermekjóléti beszámoló elfogadása
Kottyán Sándorné körjegyző: Minden évben kötelező beterjeszteni a gyermekjóléti beszámolót, ami esősorban a
kistérségi társulási beszámolón alapszik, annak kibővített, helyileg alkalmazott változata. Az írásos beszámolót
a kistérségit és az általam készítettet is megkaptátok.
Albert Mihály polgármester: Van-e a jegyző asszony által elmondottakhoz valakinek kérdése, hozzászólása,
amennyiben nincs kérem, hogy szavazzunk és hozzunk egy határozatot a 2010. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladat ellátásról szóló beszámolóról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

50/2011. (VI.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Gyermekjóléti Szolgálat 2010. évi beszámolóját elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a Megyei Gyámhivatalnak a beszámolót küldje
meg.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: folyamatos
b.) Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ beszámolójának elfogadása
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző

Kottyán Sándorné körjegyző: A Zirci Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2010.-ben Csetényben végzett
tevékenységéről szóló beszámolót megkaptátok.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, ha nincs akkor kérem hozzuk meg erről is a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

51/2011. (VI.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ Csetényben végzett 2010. évi
tevékenységéről a beszámolót elfogadja.
Utasítja a körjegyzőt, hogy a Megyei Gyámhivatalnak a beszámolót küldje
meg.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző
Határidő: folyamatos
6./ A Holitsher Kastély Felújító Társaság Alapítvány megszüntetése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Mint a polgármesteri beszámolóban is leírtam többféle oka lenne az alapítvány
megszüntetésének. Kovács Attila református lelkész, elnök úr elköltözött Csetényből, nehéz vele a
kapcsolattartás, illetve jelenleg semmi funkciója nincs az alapítványnak annak idején az Áfa visszaigénylés miatt
volt rá szükség. Sári Attila tolmácsolta az elnök úr javaslatát.
Bognár János képviselő: Én nem javaslom a megszüntetését, inkább a felélesztését javasolnám. Bízzuk meg Sári
Attilát, hogy a kuratóriumot szervezze újjá és töltsük meg tevékenységgel és tartalommal.
Albert Mihály polgármester: Maradjuk abban, hogy ha az Attilának nem sikerül a kuratórium megújítása
akkor térjünk vissza a megszüntetéshez, szeptember 30-ig adjunk rá határidőt.
Somogyi Barnabásné képviselő: A kastély régi szárnyát is fel kellene újítani, én tudnék rá funkciót, régebben
már a polgármesterrel erről beszéltünk is.
Albert Mihály polgármester: Én nem emlékszem semmiféle konkrét egyeztetésre csak az alsó iskola adás-vétele
esetében történt ilyen kezdeményezés.
Albert Mihály polgármester: Kérem szavazzunk határozathozatal nélkül arról, hogy az Alapítvány
megszüntetéséről 2011. szeptember 30 után döntünk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a Holitsher Kastélyfelújító Társaság Alapítvány
megszüntetéséről 2011. szeptember 30. után dönt.
7./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás Megállapodásának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek óvodái be kívánnak csatlakozni a
Dudar – Bakonynána – Nagyeszter- Porva Iskolafenntartó Társulásba és azzal együtt a térségi társulásba is.
Így a kistérségi társulás megállapodását módosítani kell, amelyet meg kell előzni minden tagönkormányzat
jóváhagyó döntésének. Csetényre nézve anyagiakban ez nem jelent semmilyen kötelezettséget, ezért az ezzel
kapcsolatos három határozat tervezetet szíveskedjetek elfogadni, illetve jóváhagyni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

52/2011. (VI.30.) KT. határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa, a Társulási Megállapodás 2. számú melléklete a) pontjára

vonatkozó módosítását - a mellékletben csatolt Társulási Megállapodás 22.
számú módosításában foglaltaknak megfelelően- 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

53/2011. (VI.30.) KT. határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa, a Társulási Megállapodás I. fejezetre vonatkozó módosítását
- a mellékletben csatolt Társulási Megállapodás 22. számú módosításában
foglaltaknak megfelelően- 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

54/2011. (VI.30.) KT. határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Zirc Kistérség Többcélú
Társulási Tanácsa, a Társulási Megállapodás XV. fejezetre vonatkozó
módosítását - a mellékletben csatolt Társulási Megállapodás 22. számú
módosításában foglaltaknak megfelelően- jóváhagyja.

Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a módosított
Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
8./ Támogatási kérelem elbírálása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A HIT Gyülekezet nevében Marton Tímea adott be egy kérelmet a gyermekek
egyhetes foglalkozásának támogatására, amelynek célja a szülők tehermentesítése és a gyermekek
foglalkoztatása. Összeget nem jelölt meg. Én 30.000 Ft-ot javaslok, de hasonlóan, mint a Református Egyház
esetében, úgy hogy az önkormányzat nevére kérjék a számlákat. . Ki szavazzunk, hogy ki tudja ezt az összeget
támogatni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással, ellenszavazat
nélkül az alábbi határozatot hozta.

55/2011. (VI.30.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
HIT Gyülekezet csetényi gyermekek egyhetes foglalkoztatására 30.000 Ftot biztosít. Az összegről a számlákat az önkormányzat nevére (Csetény
Község Önkormányzata 8417 Csetény, Rákóczi u. 30.) kérjük kiállítani.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
9./ Szociális étkezők ebéd házhozszállításának kérdése
Előadó: Somogyi Barnabásné képviselő

Somogyi Barnabásné képviselő: Utána jártam mégis csak áldatlan állapot, hogy az ebédet mindenhol ki tudják
hordani, csak Csetényben nem! Ezt törvény írja elő, hogy ez kötelező lenne! Megmondta a főnökasszonyom, hogy
ez nem az ő feladatuk, hiába erősködik a polgármester úr. A Dr. Lohonyai Bernadettet felhívtam a
közighivatalban és ő azt mondta, hogy a törvényben nincs nevesítve, de ha a testület úgy dönt a helyi szociális
rendeletbe a döntés beépítésre került akkor önként vállalt feladatként ez működtethető lenne. Ehhez egy új autót
is kell vásárolnunk, annál is inkább, mert kerülne rá pénz!
Albert Mihály polgármester: Én is utána néztem az ezzel kapcsolatos jogszabályoknak, bárki bármit is állít, ez
egyáltalán nem kötelező feladat. A szociális törvény ezt nem írja elő, csak a napi egyszeri meleg étel biztosítását
a településen belül, de ez nem tartalmazza a házhozszállítási kötelezettséget. Mindezeket az információkat a
megyei gyámhivatalnál és közigazgatási hivatalnál szereztem be. A kistérségi szociális szolgáltató által
gondozottak esetében mi pedig kötöttünk egy szerződést, amely alapján a gondozottak ellátása a szociális
szolgáltató kötelezettsége a gondozási igény és az ellátottal kötött megállapodás alapján úgy az étkezés, mint
gyógyszerellátás vagy akár bevásárlás stb. esetében.
Gavacs Zsolt képviselő: Ezt a ebédkihordást szerintem is valahogyan meg kell oldani, mert ez nem kis feladat.
Bognár János képviselő: Nem kell erről vitatkozni, fel kell mérni az igényeket, a kiszállítás díját meg kell
fizettetni az igénylőkkel.
Albert Mihály polgármester: Már az előző években is többször felmértük, de amikor kiderült, hogy mennyit
kellene fizetni már nem volt rá igény, illetve a meglévő is lemorzsolódott. Azzal én is egyetértek, hogy ismételten
mérjük fel az igényeket. Írásban nyilatkoztassuk meg az embereket a házhozszállítási szándékról, de az
igénylőlap feltétlenül tartalmazza a várható költségeket, amely legalább 100-200 Ft/fő/adag lehet még így sem
biztos, hogy csak az önköltséget is fedezi, de erre vonatkozóan majd fogunk számításokat végezni. Kérek
jelentkezőket, hogy ki fogja a felmérést elvégezni.
Somogyi Barnabásné képviselő: Majd én felmérem, mert eddig nem jól mértétek fel!
Albert Mihály polgármester. Én tiltakozom a képviselőtársam minősítése ellen, de a személyét elfogadom, ha a
többi képviselőtárs ez ellen nem tiltakozik. A nyílt ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása akár vegyes ügyek
vonatkozásában?
Bognár János képviselő: A kastélynál lévő játszótér nagyon rossz állapotban van!
Albert Mihály polgármester: A rendbetétele folyamatban van!
Bognár János képviselő: Polgármester úr a szabadság kivételével hogyan állsz?
Albert Mihály polgármester: Az idén már 5-6 napot kivettem, de semmiképpen sem fogja terhelni a
szabadságom az önkormányzat kasszáját.
Bognár János képviselő: A Törekvés utcában a Szöllősi Pálnál a vízelvezetést meg kell oldani, mert elárasztja a
környék kertjeit.
Albert Mihály polgármester: Megnéztem ennek a lehetőségét, de az árok csak a kert végéig van, után már
magánterületen lehetne csak elvezetni a vizet, vagy a térképen jelzett önkormányzati úton, de az azt jelentené,
hogy az út csak gyalogosan, vagy nagyon keskeny nyomtávú járművel lenne járható, valamint a kertek alsó
megközelítési lehetősége is megszűnne. A magánterület tulajdonosával pedig pont perben vagyunk, nem

hiszem hogy hajlandóságot mutatna a vízelvezetési szolgalom bejegyzésére.
Varga József Endre képviselő: A kertek végén az utat szerintem nem útként használják és itt ki
lehetne alakítani az árkot.
Albert Mihály polgármester: Ennek a lehetőségét majd megnézzük, de meg kell kérdezni az ottlakók
többségi véleményét, hogy számukra az út vagy az árok fontosabb, mert azért nincsenek ott lehetetlen
állapotok, mert ez a helyzet több évtizede spontán alakult ki.

Bognár János képviselő: A háziorvosi szolgálattal kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy történt-e
bejelentés, illetve hogy volt-e már visszaellenőrzés?
Albert Mihály polgármester: Bejelentés nem volt, bizonyos pontokon kikértem az ÁNTSZ véleményét,
volt itt Dr. Bujdosó Úr és Perkovics Úr, normális hangnemben beszélgettünk a gondokról! Áprilisban
küldtek egy levelet, hogy a hiányosságokat hárítsuk el. Ezzel kapcsolatban mondtam és írtam is nekik
hogy tájékoztassanak bennünket, mint önkormányzatot arról, hogy miként került Balatonfüredre a
csetényi háziorvos szakmai felügyelete, erre vonatkozóan a találkozásunkkor a határozatot részemre
átadták.
Bognár János képviselő: Megkérdezem, hogy ezen a beszélgetésen miért nem lehettünk jelen?
Albert Mihály polgármester: Tőlem kértek időpontot, nem a képviselő-testülettől. Bujdosó Úr sem
jelezte, hogy veletek jelenlétemben szeretne beszélni! Én ezt veled a beszélgetés előtt pár nappal
telefonon megbeszéltem, és azt is kértem, hogy nézd meg az ezzel kapcsolatos levelezéseket iratokat az
irattárban. Én úgy gondolom, hogy nem vagyok gyerek és kezdő polgármester sem, nem szorulok
felügyeletre! Hét ponton jelezték írásban az észrevételeiket, de ebből két pontban nem értek egyet a
felvetésekkel. Kiemelném, hogy nem kötelező, hogy orvos-beteg találkozásra külön helyiséget
biztosítsunk, illetve a rendelő várójánál a mosható felület kötelező, amit tisztán lehet tartani a
minimumfeltételek előírásai szerint. Az orvos személyével nincsenek problémáim, hanem az elmúlt
időszakban többször nem tartották be a rendelési időt, illetve nem az az orvos végezte a helyettesítést,
aki az ÁNTSZ által kiadott, jelenleg is érvényben lévő működési engedélyben szerepel. Egyébként a
jövő héten kedden találkozni fogok az orvossal kérésére, vele majd beszéljük ezen kérdésekről is.
Somogyi Barnabásné képviselő: Már több személy megállított, hogy miért gyűjtök aláírást az orvos
ellen és most közlöm a nyílt ülésen, hogy én semmiféle aláírást nem gyűjtök. Nekem a háziorvossal
munkakapcsolatom van! Szeretném még elmondani, hogy Varga Lászlóné megkért rá, hogy mondjam
el, hogy a Bem utcában még mindig ott van a mély gödör.
Albert Mihály polgármester: Fél évig én nem engedtem a Bakonykarsztnak, hogy beaszfaltozza az
árkot, mert ülepedni kellett neki, hogy ismét ne süllyedjen meg, de most már be lehetne aszfaltozni, de
nem biztos, hogy fél m3 aszfalttal ide fog jönni a Bakonykarszt, de szorgalmazom a kérdést
mindenképpen. Ha más kérdés észrevétel nincs akkor a nyílt ülést 21 óra 10 perckor bezárom.
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