Csetény Község Önkormányzat
Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:

/2011.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2011. augusztus 29-én 18 órakor
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.

kezdődő Csetény Község Önkormányzat

Az ülés helye: Önkormányzat
Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak: Albert Mihály
Bognár Barnabás
Bognár János
Gavacs Zsolt Kálmán
Kovács Lajos
Somogyi Barnabásné
Varga József Endre

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:

Kottyán Sándorné
Németh Vilmos

körjegyző
intézményvezető

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
kiküldött napirendi pontokhoz javasolnám 8. napirendi pontként a Győri Kommunális Rt-vel kapcsolatos ügyvédi
megbízás kérdéskörét és 9. napirendi pontként az óvodai nyersanyag beszerzés jelen előirányzatának
módosítását, mivel nem fedezi a hátralévő időszakot a jelen előirányzat. A javasolt változtatásokkal ismertetném
a napirendi javaslatot.
NAPIRENDI

JAVASLAT

Napirendi javaslat:
1/Polgármesteri jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ Térítési díj rendelet
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ A beiskolázási támogatásokról döntés
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./ Levéltár kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./ Orvosi rendelő felújításának kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
8./ A Győri Kommunális Rt-vel kapcsolatos ügyvédi megbízás kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
9./ Az óvodai nyersanyagbeszerzés előirányzatának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
10./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
11./ Szociális ügyek
Előadó: Albert Mihály polgármester

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 fenti napirendi pontokat.

NAPIRENDI

PONT

TÁRGYALÁSA

1/Polgármesteri jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az írásos anyagot megkaptátok, kinek van kérdése?
Somogyi Barnabásné képviselő. Az iskola felújítása mennyibe került?
Albert Mihály polgármester: Még nincs minden számla kifizetve, ezt majd a háromnegyed éves értékeléskor
tudom megmondani.
Somogyi Barnabásné képviselő: A fűnyírás mennyibe kerül?
Albert Mihály polgármester: Tavalyi számot tudok mondani, akkor, 1,1 millió Ft volt, még szeptemberben is
kell nyírni a füvet, nem tudom mennyi lesz az idén, de részletes kimutatás van a számla mellékleteként a
helyszíneket és a gyakoriságot illetően.
Somogyi Barnabásné képviselő: A házi segítségnyújtással kapcsolatban kaptál-e a Szociális Minisztériumtól
választ?
Albert Mihály polgármester: A megyétől kaptam, de azzal nem vagyok elégedett, ők is elismerték már, hogy a
válaszukat nem körültekintően írták le, ezért a Szociális Minisztériumtól is kérek állásfoglalást, amely még nem
történt meg.
Bognár János képviselő: Írod, hogy a 7-13-ig van a kiszállítandó ebéd mennyisége, de az előző ülésen átvágtál
bennünket, mert azt mondtad, hogy ÁNTSZ engedély szükséges a szállító járműhöz.
Albert Mihály polgármester: Nem vágtam át senkit, előzőleg ÁNTSZ engedély kellett, de most már csakugyan
az állategészségügyi szervezet engedélyezi.
Gavacs Zsolt képviselő: Többen mondták, hogy az Arany János utcában a K szegély belső felére is kellene
aszfalt.
Albert Mihály polgármester: Sok minden kellene sok mindenkinek, ami nem indokolt, de ez finiselezéssel
egyébként sem kivitelezhető.
Varga József Endre képviselő: Kérnék tájékoztatót, hogy az iskola indításhoz minden készen van-e?
Németh Vilmos intézményvezető: Fűnyírás, sövény nyírás hiányzik, de egy teremben még a lécezés nem kész, de
ez nem akadályozza az iskolaév indítását. Az öltözőszekrények a helyükön vannak, szertárak rendben vannak,
órarend kész, logopédussal, fejlesztőpedagógussal megbeszéltem a teendőket, német szakkört indítunk Nagy
Andreával heti egy alkalommal, de ha 10 fő alá esik a szakköri létszám akkor tovább nem folytatjuk.
Varga József Endre képviselő: Mint többgyermekes szülő kérdezem, hogy a könyvosztás miért az első tanítási
nap van? Három gyermeknek kell becsomagolni a könyveit, ez több időt vesz igénybe.
Németh Vilmos intézményvezető: Semmi probléma nem lesz belőle, ha az első egy-két nap nincs becsomagolva
a könyv, de az így volt célszerű, mert még nem lett volna hol szétosztani a könyvet, mert az átalakítás miatt nagy
volt még a rendetlenség az előtérben.
Varga József Endre képviselő: Hogyan állnak a kőműves munkák?

Albert Mihály polgármester: Az iskola kész, az orvosi rendelőben a járólapozás, csempézés megtörtént, még
egyéb munkálatok lesznek, de ez napirendi pontként is szerepel. A Törekvés utcában több mint 100 méteren az
összekötő földárok elkészült, valamint kb. 90 m burkolt árok előregyártott fejgerendával a héten elkészül, 60
cm-es mederrel. Az Ady utcában az árokban 3 forrás is van, nehéz dolgozni a beömlő talajvíz miatt. Az Arany
János és az Ady utcában az aszfaltozás még hiányzik, de ezt is vegyes ügyek keretében megbeszéljük.
Kovács Lajos alpolgármester: Az előző ülésen szó volt róla, hogy a kastélyparkban erdésszel megvizsgáltatjuk a
fákat, de tudtommal ez nem történt meg.
Albert Mihály polgármester: Árajánlatokat kértem, a műszeres vizsgálat nagyon drága. Beszéltem erdésszel,
szemrevételezéssel megállapítaná a fa állapotát, de erről szakvéleményt nem tud adni.
Varga József Endre képviselő: A Veszprém Megyei Mérnöki Kamara honlapján a névjegyzékben kellene
erdőmérnököt keresni.
Bognár János képviselő: Mi jelent a polgármesteri jelentésben olvasott gyermek foglalkoztató?
Albert Mihály polgármester: A szülők tehermentesítése céljából egyes aktivisták konkrétan Varga Balázsné
megszervezte az egy hetes foglalkoztatást és gyermekfelügyeletet, amelynek a költségeit részben összeadták az
érintettek, de engem is megkerestek, hogy 15-20 gyermek részére 3 alkalommal ingyen ebédet nem tudnánk-e
támogatni. A megkeresés óta testületi ülés nem volt testületi ülés és így saját hatáskörben ígéretet tettem, hogy
maximum 15.000 Ft-ig támogatom őket, amelynek az igénybe vétele azóta már meg is történt.
Bognár Barnabás képviselő: Egy-két napot én is voltam ott a gyermekemmel, szerintem jó helyre ment a
támogatás.
Bognár János képviselő: A rendezési terv hogyan áll?
Albert Mihály polgármester: A főépítészi kifogás volt a Bükki hegyre tervezett szélerőművel kapcsolatban, meg
fogom keresni a környezetvédelmi hatóságot. Kinek van még kérdése, ha nincs akkor kérem a polgármesteri
beszámoló elfogadásáról szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül a kiegészítésekkel együtt elfogadta a polgármesteri beszámolót.
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A lejárt határidejű határozatokkal kapcsolatban van-e valakinek kérdése,
hozzászólása, ha nincs akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül a kiegészítésekkel együtt elfogadta a lejárt határidejű határozatokról a
beszámolót.
3./ Szociális rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A szociális rendelet módosításában szerepel az ebéd házhoz szállítása, illetve az
étel elvitelének lehetővé tétele is.
Kottyán Sándorné körjegyző: A rendeletet társadalmi vitára bocsátottam, ezzel kapcsolatban észrevétel nem
érkezett.
Albert Mihály polgármester. Kinek van hozzászólása, ha nincs akkor kérem szavazzunk a rendeletről.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta 6/2011. (VIII.29.) számú rendelete a 4/2009. (III.25.)sz. rendelet módosítása a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról.

A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
4./ Térítési díj rendelet
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A térítési díjakat utoljára 2008-ban határoztuk meg, azóta az áfa is emelkedett,
illetve az élelmiszerek beszerzési értéke is jelentős mértékben többször emelkedett, ezért szükséges az új térítési
díjak rendeletben történő megváltozatása, továbbá az előirányzat kiegészítése is szükséges a közbeszerzéskor
meghatározott kvótára vonatkozóan, ami külön napirendként lesz tárgyalva.
Bognár János képviselő: A nyersanyagnorma miért más a menzánál, óvodánál, napközinél.
Kottyán Sándorné körjegyző: Az óvodás gyermeknek kevesebb az élelmiszer adagja, mint a napközisnek, az
óvoda és a napközi háromszori étkezést tartalmaz, míg a menza egyszeri ebédet ez okozza a különbségeket.
Kovács Lajos alpolgármester: A szociális étkezők térítési díjánál javaslom, hogy a minimál nyugdíj 400 %-káig
állapítsuk meg a szociális étkezők térítési díját a 2. kategóriában.
Albert Mihály polgármester: Én ezt túlzásnak tartom, mivel. a szociális területeken is egyre nagyobbak a
szorítások, de mivel javaslatként felmerült szavazásra bocsátom.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a szociális étkezők térítési díját a minimál nyugdíj 400 %-áig
fogadjuk el a rendeletben.
Albert Mihály polgármester: Akkor szavazzunk a térítési díj rendeletről.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 7/2011. (VIII.29.) sz. rendelete a képviselő-testület a módosított 1993. évi III. tv. 115. §-ában
foglaltak alapján, önkormányzati intézményekben fizetendő térítési díjakról az alábbi rendeletet alkotja.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
5./ A beiskolázási támogatásokról döntés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Javaslatom, hogy a tavalyi évhez hasonló összegben és mértékben adjunk
támogatást a különböző korosztályoknak. Véleményem szerint az általános iskolánál nem megfelelően van
kidolgozva az áremelkedés mértéke, mivel a gyermeklétszám csökkent, viszont a támogatási igény összege több
mint 100.000 Ft-tal több az előző évinél.
Kottyán Sándorné körjegyző: Ha ránézek erre a papírra látom, hogy egyszerű számtani átlag van számolva, ez
nem tükrözi a tényleges emelkedést, illetve nem tudjuk, hogy melyik osztályban mennyi az ingyenes tankönyv,
tehát ennek utána kellene nézni.
Varga József Endre képviselő: Ezt a határozat tervezetet fogadjuk el és a jegyzőt bízzuk meg, hogy az iskolánál
nézze meg a tényleges áremelkedést, illetve a tényleges támogatási szükségletet és a tényleg nem fedi a valóságot
és az elképzelésünket akkor történjen meg a módosítása.
Albert Mihály polgármester: Én is ezt elfogadhatóbbnak tartom, de mivel szeptember 1-én adják ki a
tankönyveket, nem várhatunk a következő testületi ülésig. Javaslom még, hogy a határozatba rögzítsük, hogy aki
2011. október 31-ig tőlünk elviszi és más iskolába íratja gyermekét, akkor az önkormányzati támogatást köteles
lesz visszafizetni. Akkor kérem ennek megfelelően szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

60/2011. (VIII. 29.) sz. KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
csetényi általános iskola csetényi állandó lakhelyű tanulóinak tankönyvtámogatást

-

biztosít a beiskolázási támogatás terhére. A támogatás összege előre láthatólag az
általános iskolai tanulók esetében a tavalyi differenciális szintnek megfelelő kell
hogy legyen a tankönyvérték nagyságával egyenes arányban az intézményvezető
felügyelete alapján. A várható támogatási összeg maximum1.702.000 Ft-ig
terjedhet. Aki 2011. október 31-ig más intézménybe íratja gyermekét annak az
önkormányzati támogatást vissza kell fizetnie a gyermek kiíratásával egyidejűleg,
amely visszatérítés a kiíratás feltétele. A képviselő-testület szintén a beiskolázási
támogatás terhére anyagi támogatásban részesíti a csetényi állandó lakhellyel
rendelkező 2011. október 1-én óvodai nevelésben részt vevő óvodásokat, a
speciális képzésben részesülő iskolás korú gyermekeket és a nappali tagozatos
közép- és felsőfokú képzésben részesülő tanulókat.
óvodáskorúaknak
6.000 Ft
Speciális képzésben részesülőket (kivéve az ingyenes tankönyvellátásban
részesülőket: a tényleges tankönyv költség 80 %-a
középiskolai tanulók részére (9-10 osztály, gimnázium, szakközépiskola,
technikusi képzésben, felsőfokú képzésben résztvevők (kivéve az ingyenes
tankönyvellátásban részesülőket)
13.000 Ft
- főiskolai és egyetemi képzésben résztvevő hallgatók 15.000 Ft
A támogatás kizárólag nappali tagozaton tanulók részére fizethető ki. A kifizetés
feltétele a helyi óvodától nyilvántartási lista szerint, más oktatási intézménytől
pedig iskolalátogatási bizonyítvány alapján, melynek leadási határideje 2011.
szeptember 30., későbbi beadás jogvesztő.
Felelős: Albert Mihály polgármester

6./ Levéltár kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A levéltár kérelmét megkaptátok, kinek van kérdése, hozzászólása?
Bognár János képviselő: Látom, hogy Veszprémben és Cseszneken is tartanak előadást az Eszterházyakkal
kapcsolatban, Csetényben miért nem?
Albert Mihály polgármester: Én erre válaszolni nem tudok, ugyan én is észleltem a leiratból ezt a tényt, de
azért javaslom, hogy a kért 30.000 Ft egyszeri támogatást szavazzuk meg a a Megyei Levéltár részére, ne
legyünk kihúzóak. Kérem hozzuk meg a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

61/2011. (VIII.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
Veszprém Megyei Levéltár 2011. október 6-7-én tartandó nemzetközi
konferenciájára, mely az Eszterházy család cseszneki ágának történetéről szól
a Levéltár kérelmének megfelelően 30.000 Ft támogatást biztosít a rendezvény
lebonyolítására. Felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés
aláírására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011. szeptember 30.
7./ Orvosi rendelő felújításának kérdésköre
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az orvosi rendelő felújításával kapcsolatban kértem árajánlatokat, illetve már a
felújítást el is kezdtük. A rendelőben burkolatot kell cserélni, ablakot kellene cserélni, bútorzatot is kell cserélni
ez kb. 700-800.000 Ft-ba kerülne. Igaz, hozzáteszem, hogy a megállapodásunkban az szerepel, hogy a
berendezés cseréje az orvos feladata.

Kovács Lajos alpolgármester: Én úgy tudom, hogy az orvos az államtól is kap erre pénzt.
Kottyán Sándorné körjegyző: Ez még csak ígéret, de ez egyébként sem a berendezésre szól, hanem a
műszerekre.
Bognár János képviselő: Nekem meg az a véleményem, hogy az orvosi rendelő legyen a faluban egy
státuszszimbólum, nem mindegy, hogy a beteg hogyan érzi magát egy rendelőben és ezek a bútorok 60-70 évesek
és az új beruházás értéke itt marad a faluban. Nehogy úgy járjunk mint a fogorvosnál, hogy a doktornő
tulajdona volt a berendezés és kiürült a rendelő mikor elment. Szerintem 1.000.000 Ft-ot irányozzunk elő erre a
feladatra, hogy biztosan elég legyen mindenre.
Albert Mihály polgármester: Akkor szavazzunk arról, hogy maximum 1.000.000 Ft-ot költünk az orvosi rendelő
felújítására és berendezés cseréjére a tartalékalap terhére.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

62/2011. (VIII.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
tartalékalap terhére maximum 1.000.000 Ft, azaz: Egymillió Ft-ot biztosít
a Csetény, Hunyadi u. 2. sz. alatti orvosi rendelő felújítására és
berendezésének cseréjére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011. 10.31.
8./ A Győri Kommunális Rt-vel kapcsolatos ügyvédi megbízás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Győrszol-lal kapcsolatos fizetési kötelezettségünkről a megállapodást
megküldték, kérem a felhatalmazásotokat ennek aláírására. Ebben természetesen szerepel, hogy a fizetést
részletekben kezdjük el, de bármikor egy összegben is kifizethető lesz a kötelezettségünk. A másik résszel
kapcsolatban ami a plusz több mint 20 %-os önrész kiegészítést követeli arról testületi határozat sohasem
született. E tárgykörben több megbeszélés is volt, legutóbb Dudaron, itt arról egyeztettünk, hogy egy ügyvédnek
megbízást adnánk, hogy vizsgálja meg az ezzel kapcsolatos tényeket. Az ügyvéd alkalmazása határozatlan időre
szól, de bármikor egyhónapos határidővel felmondható, a díjazás havi 20.000 Ft lenne, plusz útiköltség térítés
hat fele osztódna.
Somogyi Barnabásné képviselő: Ez meddig tart ez az ügy, lehet hogy évekig eltart és addig fizetünk az
ügyvédnek?
Albert Mihály polgármester: Ezt bármikor fel lehet mondani, de szerintem a határozatba írjuk bele, hogy 6
hónap után ezt felülvizsgáljuk. Kérem, hogy hozzuk meg a határozatokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

63/2011. (VIII.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza a polgármestert a GYŐRSZOL-lal kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011.09.20.
A megállapodás tervezet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

64/2011. (VIII.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
felhatalmazza Albert Mihály polgármestert, hogy Dr Paróczai Tibor
ügyvéddel a szerződést kösse meg havi 20.000 Ft + részarányos
útiköltség mértékben. Az ügyvédet arra vonatkozóan felhatalmazzuk, hogy
a GYŐRSZOL-lal a tárgyalásokat és egyeztetéseket az önerő
vonatkozásában folytassa le és rendszeresen tájékoztasson bennünket.
Az ügyvédi szerződés jogfolytonosságát 2011. január 31-ig a képviselőtestület felülvizsgálja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2011.09.30.
9./ Az óvodai nyersanyagkészlet előirányzatának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az óvodai közbeszerzéssel kapcsolatban az élelmiszer nyersanyagok beszerzési
árának folyamatos emelkedése miatt átcsoportosításra lenne szükség, amelyet már az előző ülésen is jeleztem.
Bognár János képviselő: Mégis mennyivel kellene emelni az élelmiszer éves nyersanyag igényét?
Albert Mihály polgármester: Ezt konkrét számokban most nem tudom megmondani, mivel minden adatot nem
ismerek.
Bognár János képviselő: Szeptember 15-ig úgy is kell testületi ülést tartani, addig konkretizáljátok a számokat
és akkor hozzuk meg a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a közbeszerzéssel kapcsolatos határozatot a 2011. szeptemberi
ülésen hozza meg.
Albert Mihály polgármester: Kinek van a nyílt ülésen egyéb közérdekű kérdése, hozzászólása mielőtt
bezárnám?
Somogyi Barnabásné képviselő: Az idősek napját mikor tartjuk?
Albert Mihály polgármester: Október 1-én van az idősek világnapja, majd figyelem az időjárást és annak
függvényében fogom megtervezni. Az eddigi gyakorlat szerint általában mindig október, maximum november
hónapban rendeztük meg figyelembe véve az időjárást és az egyéb községi rendezvényeket.
Somogyi Barnabásné képviselő: A faluban elszaporodtak a lopások, újra feltörik a buszokat is ahol
üzemanyagot szívnak ki.
Albert Mihály polgármester: Ez a rendőrségre tartozik, mert közbiztonsági és rendvédelmi kérdés.
Tájékoztatom a képviselő-társakat, hogy szeptember 1-én lesz az első tárgyalás a Kutas Kft-vel, már
másfélmillió Ft-ot követelnek. El szeretném mondani, hogy az Arany J. , Ady utca és a Kövesdi utca
aszfaltozásával kapcsolatban kértem árajánlatokat, melyek itt rendelkezésre állnak.
Bognár Barnabás képviselő: A legkedvezőbbet kell kiválasztani.
Somogyi Barnabásné képviselő: A Hunyadi utcával mi lesz, azt mikor akarjuk rendbe tenni?
Albert Mihály polgármester: Szerintem azt mart aszfaltozással nem lehet, azt majd a jövő évi költségvetésnél
betervezhetjük, de a mezőgazdasági forgalom úgyis rövid időn belül tönkrevágja.
Bognár János képviselő: A költségvetésben szerepel az óvodánál az esővédő féltető, amire úgy tudom, hogy
kaptunk árajánlatot is, a nyári szünetben miért nem lett elkészíttetve?
Albert Mihály polgármester: Sok egyéb dolgom volt, az intézményvezetővel megbeszéltem, hogy ha lezajlanak a
munkálatok akkor megbeszéljük, de egyébként teljesen felesleges, mert úgy sem fogja használni senki!

Bognár János képviselő: Neked nem az a dolgod, hogy felülbíráld a dolgokat, hanem ha a költségvetésben
szerepel az el kell végezni. Szerintem te a képviselő-testület határozatait végre kell, hogy hajtsd.
Albert Mihály polgármester: Leszögezném, nem vagyok én senkinek a csicskása és egyébként is a költségvetési
év még nem járt le! A munkavégzés pedig külsőleg történik, amely az óvodai nevelést kimondottan nem zavarja a
későbbiekben sem!
Bognár János képviselő: A kastély parkban megint önhatalmúlag kivágattál 3 fát, amihez nem volt jogod!
Tudtommal ez képviselő-testületi hatáskör, kérdezem a jegyző asszonyt, hogy így van-e?
Kottyán Sándorné körjegyző: Valóban így van, mert önkormányzati tulajdonnal a képviselő-testület
rendelkezik.
Albert Mihály polgármester: Kettő fa az a három, a buszmegállók megjavíttatását abból fedeztem, mert
egyszerűen szinte nem akadt vállalkozó aki vállalta volna a tönkrement buszmegállók helyszínen történő
javítását. Továbbá több éves száraz faanyagra volt szükség, amelyet a javítást végző adott és ez helyett
mindenképp kellett neki a faanyag, csak így vállalta, de egyébként a kivágás előtt levideóztattam a fákat, amelyek
teljesen tönkrementek voltak, amelyet a helyszínen a tuskó maradványok is igazolnak, amelyben a lyukas
korhadások jelenleg is beazonosíthatóak. Ez igazolja, hogy nem életképes, hanem veszélyes fák kivágása történt
meg, amely az önkormányzat vonatkozásában mindenképp takarékos megoldás volt.
Bognár János képviselő: Szokjál le arról, hogy mindent a hátunk mögött csinálsz. Nem tudunk semmiről a
faluban meg azt mondják, hogy milyen tehetetlenek vagyunk, mert te mindig azt csinálsz amit akarsz!
Albert Mihály polgármester: Kikérem magamnak ezt a megjegyzést, én rengeteget dolgozom és töröm magam,
hogy az önkormányzatnak minél több maradjon és arról meg nem tehetek, hogy a képviselő-társakat egyes lakók
felhúzzák. Elsősorban azok az emberek akiknek unszimpatikus vagyok. Én nagyon szívesen átadok feladatokat
képviselő-társaimnak, bármely területet és amennyiben jól csinálják a tv előtt nyílt ülésen fogok köszönetet
mondani, de elegem van abból, hogy állandóan csak kritikát kapok. Ezennel a nyílt ülést 20 ó 45 perckor
bezárom.
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