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Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
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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 felvenni az NFÜ intézményi informatikai, infrastruktúra fejlesztés a
közoktatásban című pályázat benyújtásának lehetőségét.
NAPIRENDI JAVASLAT
Napirendi javaslat:
1/ Az önkormányzat 2011. költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ A konyha anyagkészlet előirányzatának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Az NFÜ intézményi informatikai, infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat
benyújtásának lehetősége
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
N A P I R EN D I

PONTOK TÁRGYALÁSA

1/ Az önkormányzat 2011. költségvetésének I. félévi teljesítése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az önkormányzat költségvetésének I. félévi teljesítéséről szeptember 15-ig kell
tájékoztatást adni. Közös testületi ülésen már elfogadtátok az intézményfenntartó társulás és a körjegyzőség
tájékoztatóját, itt az egész önkormányzati költségvetésről együttesen kell számot adni, illetve azt elfogadni. A
számszaki táblázatokhoz szöveges értékelést is adtunk, akinek van még kérdése, kérem tegye fel!
Kovács Lajos képviselő: A bevételeknél az 1.sz. táblázatban az áfa bevétel miért ilyen magas?
Kottyán Sándorné körjegyző: Azért, mert a beruházással kapcsolatban az Áfát megfizettük a beruházónak és az
APEH-nak is, és ez dupla kiadásként szerepel.
Bognár Barnabás képviselő: A fejlesztéseknél a kiadás alacsony szintű.

Albert Mihály polgármester: A fejlesztések nagyrésze megtörtént, aminek a pénzügyi teljesítése a második
félévben történik meg, ez az alacsony kiadások elsőrendű oka. Kinek van még kérdése, ha nincs akkor kérem
szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

68/2011. (IX.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy Csetény Község Önkormányzatának 2011. I.
félévi költségvetéséről szóló tájékoztatót a mellékelt számszaki
adatok alapján elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
2./ A konyha anyagkészlet előirányzatának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A határozati javaslatot megkaptátok. Kb. 8 milllió Ft-ra lenne szükség az előző
közbeszerzési összeg kiegészítésére. Korábban már jeleztem, hogy az élelmiszerek többször is jelentős
mértékben emelkedtek és a közbeszerzésen nyert cégek a szerződés módosítást kezdeményezték. Én alaposan
utána néztem a dolgoknak, összehasonlításképpen az egyéb cégek árairól tájékozódtunk, de jobb árajánlatot
nem kaptunk és így a KBTv 305 §-a alapján kénytelenek vagyunk a szerződés módosításra a beszállítókkal.
Bognár János képviselő: Ez már az előző ülésen is téma volt és akkor azt beszéltük meg, hogy az
intézményvezetővel és a jegyzővel egyeztesd az adatokat, illetve a kérést mielőtt újból a testület elé hozod.
Megbeszélted-e ezt velük?
Albert Mihály polgármester: Nem beszéltem meg velük csak az élelmezésvezetővel és ő mondta, hogy hogyan
áll a nyersanyagszükséglet és véleményem szerint is szükséges ekkora összeg, mert nemcsak az áremelkedések
indokolják, hanem az a tény is, hogy Dudar-Bakonynána és Nagyesztergár nem volt bekalkulálva és a nyár
folyamán 953 adag ételt vittek el. Egyébként a 8 milliós igény jelenleg is becsült adat akár egymilliót is adhat a
képviselő-testület, de akkor szinte hetente összeülhetünk előirányzat módosítás céljából. A 8 millió igény nem azt
jelenti, hogy arról nem kell elszámolni, mert amennyiben nem kell felhasználni úgy az megmarad.
Kovács Lajos alpolgármester: A közbeszerzés két évre szólt és itt nagy elcsúszást nem látok a jelen számokat
ismerve sem.
Varga József Endre képviselő: A féléves költségvetés teljesítésénél igaz, hogy ott nincs külön az élelmiszer, de
nem látszik, hogy nagyon nagy hiány lenne.
Albert Mihály polgármester: Nem is a költségvetést kell kiegészíteni, hanem a közbeszerzési eljárás során
született egy kötelező érvényű határozat, amelyre ott a közel 24 milliós bruttó összegre vállaltunk kötelezettséget
a két évre vonatkozóan és mivel ez nem elég, emiatt van szükség az újabb összeg biztosítására. Ha nincs több
kérdés akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

69/2011. (IX.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2010. február 8-2012. február 7-ig terjedő időszakra vonatkozóan az
előzőekben már biztosított 23.983.615 Ft konyhai élelmezés beszerzés
összegét a közbeszerzési időszak hátralévő részére 8.000.000 Ft-tal
kiegészíti, amelynek indoka, hogy a többszöri áremelkedések és az ezt
követő közbeszerzési módosítások miatt az eddigiekben rendelkezésre
összeg nem fedezi a hátralévő közbeszerzési időszak folyamatos
nyersanyag beszerzésének pénzügyi fedezetét.
Felelős: Németh Vilmos intézményvezető

Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
3./ Az NFÜ intézményi informatikai, infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban című pályázat
benyújtásának lehetősége
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Intézményi informatikai infrastruktúra
fejlesztés a közoktatásban” címmel, TIOP – 1.1.1 – 11/1 kódszámon Uniós pályázatot hirdetett technikai
eszközök beszerzésére általános iskolák számára. A pályázat önrész nélküli. Ennek az összértéke maximum
10.445.000 Ft. 2011. október 17-ig adhatjuk be a pályázatot és mivel nem kell önrész, javaslom a testületnek,
hogy szavazzunk a pályázat beadásáról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

70/2011. (IX.15.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
pályázatot nyújt be a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség „Intézményi
informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” címmel, TIOP – 1.1.1
– 11/1 kódszámon Uniós pályázatot hirdetett technikai eszközök beszerzésére
általános iskolák számára 10.445.000 Ft értékben.
Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és annak aláírására.
Felelős: Albert Mihály polgármesterű
Határidő: 2011. október 17.

Albert Mihály polgármester: Kinek van még kérdése, közérdekű bejelentése, de csak olyan ami új
dolog.
Gavacs Zsolt képviselő: A Kövesdi utca aszfaltozása megtörtént, de az ott lakók kérik, hogy esővíz
elvezetéséről is kellene gondoskodni, mert így hamar tönkre fog menni az út.
Albert Mihály polgármester: Én is beszéltem azt ott lakókkal és ellenkezőleg vélekednek arról, hogy
melyik oldalon legyen az elvezetés. Valahol láttam esztétikus, vályúszerű vízelvezetőt, de javaslom a
testületnek, hogy esős időben menjünk ki és nézzük meg, hogy melyik oldalon kellene elvezetni a vizet
vagy hogyan is alakulnak a csapadékvíz elvezetési kérdések a helyszínen. Egyébként erre vonatkozóan
érkezett kérelem is.
Gavacs Zsolt képviselő: Többen mondták, hogy nincs alkalmas hely a helikopter leszállónak ha erre
lenne szükség, a faluvégi buszforduló erre nem alkalmas.
Albert Mihály polgármester: Többször is leszállt ott már helikopter és ez a buszforduló alkalmas a
leszállásra, tehát ez nem indokolt bejelentés.
Somogyi Barnabásné képviselő: Az idősek klubjánál betörték az ajtót, nem tudom tud-e róla a
polgármester úr, illetve az orvosi rendelő előtt hétvégeken bizonyos dolgok el vannak dobálva, ami
gyermekeinknek nem jó látvány tehát nem jó a közbiztonságunk.
Albert Mihály polgármester: Tudok róla, de még a kastély hátsó ajtaját is betörték. A közbiztonság a
rendőrség dolga, de utána fogok nézni a bejelentésnek és a szükséges intézkedést megteszem.
Gavacs Zsolt képviselő: Köztéri kamerákat kellene felszereltetni, aminek alapján láthatnánk, hogy kik
azok akik az orvosi rendelő előtt rendetlenkednek, illetve az intézményeinknél
rongálnak.
Albert Mihály polgármester: Utána nézek a lehetőségeknek. A nyílt ülésen kinek van még kérdése, ha
nincs akkor a nyílt ülést 20 óra 15 perckor bezárom.
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