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

/2012.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2012. március 28--án 18 óra 40 perckor kezdődő Csetény Község
Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
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

Lakosság részéről: 7 fő
Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. A kiküldött napirendekhez
kinek van kiegészítő javaslata akár pozitív vagy negatív irányban? Én javasolnám mivel a református egyház
lelkésze kérte, hogy első napirendként tárgyaljuk a Csetényi Református Egyházközség kérelmét, mert hozzá
szeretne szólni Hajdú Ferenc lelkész úr.

Napirendi javaslat:
1./ A Csetényi Református Egyházközség támogatási kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
2/ a.) Közbiztonsági pályázat benyújtása
b.) 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
3./ Szociális ügyek
Előadó: Kottyán Sándorné körjegyző
Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a sorrendileg változtatott napirendi pontokat.
NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ A Csetényi Református Egyházközség támogatási kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A kérelmet a testületi tagok megkapták.
Hajdú Ferenc lelkész: Kérem a polgármester urat, hogy olvassa fel a kérelmet, hogy a lakosság is ismerje meg
azt.

Albert Mihály polgármester: Felolvassa a Református Egyház kérelmét. – a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Albert Mihály polgármester: Most pedig megadom a szót 10 percben Hajdú Ferenc református lelkész úrnak.
Hajdú Ferenc lelkész: Köszönöm a polgármesternek, hogy lehetőséget adott szólásra. A médiákban is gyakran
elhangzik, hogy lelki vezetésre is szüksége van a településeknek, amelyet a jelenlévő egyházak tudnak képviselni.
Ebből adódóan következik, hogy a csetényi templom felújítsa nem öncélú kezdeményezés. Az épület felújítása
szolgálja majd a megújulást, amely a lelki támogatás háza. XIX. századi körülmények között nem fogadhatjuk a
híveket. A gyülekezet létszáma egyre növekszik, lassan már nem férünk be az imaterembe, ezért van szükség a
bővítésre, felújításra. Mindez nemcsak az én személyes ügyem és nemcsak a református közösség ügye, hanem
az egész településé! Ha valaki bejön a faluba, ránéz a templomra látja a templomot nem engem és nem a
gyülekezetet hanem az egész települést ítéli meg. A felújított templom itt marad, azt nem tudják soha a
településtől elvenni! A tető felújításán kívül száz éve volt felújítás, ezért mi a felújítást nem apróznánk el! Az
elaprózás egy csomó kidobott pénzzel jár. Nem fogunk tíz évenként támogatást kérni, ez a felújítás legalább 50
évre szól. Ez 200.000 Ft-ot jelent éves szinten. Nem értek egyet azzal az elgondolással, hogy más is kérhet 10
millió Ft-os támogatást. Arányos mértékben indokolt a gyülekezet támogatása. A legutóbbi népszámlálás
szerint 1225 református él a faluban, de ha csak 1000 fő is, ez 10.000 Ft/fő támogatást jelent. A pályázatot
beadtuk március hónapban, a teljes költségvetés 96 millió Ft, amelyből 75 milliós pályázati támogatást kérünk
a pályázat kiíró szervtől, 20 millió Ft az önrész, ebből 10 milliót a gyülekezet állna, 10 millió vissza nem
térítendő támogatást kérünk az önkormányzattól. Előfordulhat, hogy nem ítélik oda az egész összeget, ebben az
esetben akkor a pályázati pénz arányában szeretnénk kérni 10,5 %-os támogatást. A gyülekezetünk évente 2
millió Ft-ot használ fel evangelizációs célokra a település lakói érdekében. Szervezünk családok részére
programokat, házasságokat és drogos fiatalokat, valamint alkohol függőket is szeretnénk megmenteni a
kárhozattól. Az én határozati javaslatom az lenne, hogy a 96 millió Ft-ból megvalósuló pályázatot a képviselőtestület 10 millió Ft-tal támogassa, amely az általam előbb említett 10,5 %-os aránnyal egyenértékű.
Albert Mihály polgármester: Köszönöm a Tiszteletes Úr kiegészítőjét., míg a képviselő-társak gondolkoznak
addig egy-két kérdést, észrevételt tennék a magam részéről. Mikorra várható a pályázat elbírálása, valamint
ezen pályázatnak ki a kiírója van-e benn uniós forrás?
Hajdú Ferenc: A 2012.-es költségvetési évhez kapcsolódik a pályázat, tehát még ez évben el kell, hogy bírálják,
annál is inkább, mert uniós forrás nincs a pályázatban, hanem ezt a pályázatot az Igazságügyi Minisztérium írta
ki és ő is folytatja le bírálatot.
Albert Mihály polgármester: Igaz, hogy a mai napon még van jelentősebb összegű pénzeszközünk a csetényi
takarékszövetkezetben, de ebből a 2012-es évre előirányzattal nem terhelt szabad pénzeszköz csak 2.093.000 Ft,
amit azt jelenti, hogy csak jelenleg ezen összeg erejéig támogathatnánk az egyház kérelmét, ezért ezt a tényt
figyelmébe ajánlom még a döntés előtt képviselő-társaimnak és az egyház presbitériumának is.
Hajdú Ferenc: Természetesen a vissza nem térítendő támogatást csak akkor kérnénk, ha a pályázati forrás
megvalósul. Véleményem szerint ha sikeresek leszünk, ősz végén, tél elején lehet a felújítást kezdeni.
Albert Mihály polgármester: 2012. évre van érvényes költségvetési rendeletünk, hosszabb távra,. több évre
nem vállalunk kötelezettséget! Én úgy gondolom, hogy a tiszteletes úr érvei elgondolkodtatóak. . Nemes célnak
tartom, ha összejön a pályázat és ekkor vélhetően az önkormányzat sem zárkózik el. Jelenleg az
önkormányzatiság jövőbeni sorsát sem tudjuk, így azt, hogy az oktatás-nevelés milyen módon fog működni, a
költségeket ki viseli, sőt azt sem tudni, hogy mi lesz a közigazgatási reform kapcsán az önkormányzati hivatal
sorsa! Minden felekezet választott tisztségviselői vagyunk, a többiek is igényelhetnek vissza nem térítendő
támogatást. Az egyház fenntartása nem kötelező feladatunk, jó indulatunkon múlik, hogy hogyan állunk hozzá!
Jelen pillanatban még nem tudjuk, hogy milyen mértékben lesz lehetséges a felújítás finanszírozása.
Hajdú Ferenc: Mi nem kimondottan az egyház fenntartását kérjük, azt mi el tudjuk látni, mi a felújításra kérünk
támogatást! Nem kimondottan forintális összeget kérnék meghatározni hanem egy olyan döntést szeretnénk,
hogy aktualitás esetén az elnyert pályázati érték arányában a teljes felújítási összeg 10,5 %-val támogatnák a
felújítást.
Albert Mihály polgármester: Az igény megfogalmazása érthető a számok tükrében is, de a következő
költségvetési évekre nem vállalhatunk ma kötelezettséget, csak kizárólag a 2012-es tárgyévre vonatkozóan.

Kovács Lajos alpolgármester: Nagy fába vágta a fejszéjét az egyház! Legyen hozzá erő! A falu lakóival
beszélgettem a vélemény az, hogy túlzott ez az igény! A támogatást több évre nem tudjuk vállalni, mire elkészül
egy másik képviselő-testület lesz! Nem szeretnénk olyan döntést hozni, amely a következő testületre ró terheket.
Meg lesz a pályázat, anyagi helyzetünket tisztábban látjuk, tisztázódik az iskola helyzete, annak felújítása kinek a
feladata lesz, ez az önkormányzat dolga elsősorban oda is kell a pénz!
Bognár Barnabás képviselő: Nagy volumenű az elképzelés, ez teljesen jó, de határozott kötelezettséget nem
vállalhatunk. Éves szinten tudunk jó döntéseket hozni, amikor az összes feltételt ismerjük. A támogatási
szándékot megerősíthetjük, ha nem is forintra meghatározva.
Varga József Endre képviselő: Nem biztos még a pályázati érték volumenje, de pl. Zircen 100 milliós egyházi
felújítást végeznek. Én kiszámoltam, hogy ez a költségvetésünknek az 5 %-a, amit a tiszteletes úr kér. Szerintem
támogassuk, mert az emberek távolodnak a hitélettől. A támogatással mutassunk példát jó irányban. Ez az
épület itt marad, nekünk is alapvető érdekünk a felújítás. Véleményem az, hogy más forrásból is lehetne pénzt
szerezni, pl. rendezvényekkel, esetleg költségvetési átcsoportosítással. Az 5 % nagy összeg, de szerintem meg
lehet oldani.
Bognár János képviselő: A jelenlegi gazdasági környezetben nem vállalhatunk hitelesen előre semmilyen
kötelezettséget.
Gavacs Zsolt képviselő: A sportot pl. 10 év alatt 40 millió Ft-tal támogatjuk, szerintem ezt a felújítást is
támogatni kellene, ez több generációra kihat.
Somogyi Barnabásné képviselő: Az én véleményem is az, hogy támogatni kell, de előre ennyi évre nem lehet,
mert lejár a mandátumunk. Ha meglesz a pályázat, majd visszatérünk rá.
Bognár János képviselő: Elsősorban az önkormányzat működésére kell pénzt biztosítani, mert pl. ha át is kerül
az iskola a járáshoz a decemberi pedagógus béreket, ami januárban esedékes még az önkormányzatnak kell
előre láthatólag kifizetni.
Varga Noémi (presbitérium részéről): Az eleink képesek voltak sokkal rosszabb gazdasági körülmények között
felépíteni a templomot, 100 évvel ezelőtt felújítani, én nem gondolnám, hogy ez manapság nagy gondot jelenthet.
Hajdú Ferenc: Zárszót szeretnék mondani de elárulok egy kulissza titkot amikor a presbitérium előtt ismertettük
a terveket, először ők is féltek a felújítástól, de megbeszéltük, hogy hittel állunk az elképzelés mellé, mert ha nem
állunk hittel a felújításhoz akkor nem fog megvalósulni. Istentől ígéretünk van arra, hogy fel fogjuk építeni a
templomot! Néhány év múlva szeretném erre a kijelentésemre emlékeztetni a testületi tagokat.
Somogyi Barnabásné képviselő: Én hiszek és én is tudom, hogy hittel hegyeket mozgathatunk meg, de itt nem az
én tulajdonomról van szó, hanem Csetény községé a pénz!
Gavacs Zsolt képviselő: A falu is jól jár ha az egyház megnyeri a pályázatot, mert nő a település vagyona.
Bognár Barnabás képviselő: Nem zárkózunk el, meg van a teljes hajlandóság, bizakodó vagyok, az akarat is
meg van! Egy felé nézünk, racionálisan gondolkodunk hisz egymás mellett vagyunk!
Varga József Endre képviselő: Bruttó vagy nettó ez a bekerülési költség?
Hajdú Ferenc: Bruttó.
Albert Mihály polgármester: A mai nap jelen körülmények ismeretében a következő határozati javaslat
tervezetet felolvasom. – felolvassa a határozati javaslatot, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Hajdú Ferenc: Én kérem, hogy az én általam hozott határozati javaslatról is szavazzanak a képviselők.
Albert Mihály polgármester: Tájékoztatom a tiszteletes urat, hogy Ön nem tehet határozati javaslatot
szavaztatásra. Az a lehetőség adott, hogy az Ön által tervezett határozat tartalmát azzal egyetértve valamelyik
képviselő-társ módosító javaslatként terjessze be.

Varga József Endre képviselő: Akkor én ugyanazt a határozat tervezetet bejavaslom, amelyet a tiszteletes úr
javasolt és kérem, hogy szavazzunk az alábbi határozati javaslatról.
„Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az eredményes templom felújítási
pályázat elnyerése esetén a 96 milliós bekerülési érték alapján 10,5 %-os vissza nem térítendő támogatást
biztosít a Református Egyház részére.”
Albert Mihály polgármester: Ebben az esetben az a teendőnk, hogy először a módosító Varga József Endre
által javasolt határozat tervezetre szavaztatok, majd azt követően az általam felolvasott és beterjesztett
határozatra. Most tehát kérem szavazzunk Varga József Endre képviselő-társ tervezetére.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2 igen, 5 nem szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta.

28/a2012. (III.28.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az
eredményes templom felújítási pályázat elnyerése esetén a 96 milliós
bekerülési érték alapján 10,5 %-os vissza nem térítendő támogatást biztosít
a Református Egyház részére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A Varga képviselőtárs javaslata nem kapta meg a többséget, ezért kérem, hogy az
általam előzőekben javasolt határozat tervezetről szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen, 1 nem szavazattal, 1 tartózkodással az alábbi
határozatot hozta.

29/2012. (III.28.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
jövőben sikeres templom felújítási pályázat elnyerése esetén a támogatási
kérelmet ismételten napirendre tűzi a támogatás mértékének és összegének
meghatározása céljából. A támogatás feltétele az elnyert pályázat
támogatási szerződésének megkötése és annak önkormányzat felé történő
bemutatása.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Most pedig a napirendet lezárom és tiszteletes úrnak és a presbitériumnak további
szép estét kívánok.
2/ A 2012. évi költségvetési rendelet módosítása
a.) Közbiztonsági pályázat benyújtása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Megjelent a BM Rendelet, amely alapján közbiztonsági pályázatot lehet
benyújtani a közeljövőben, amelynek nagyon rövid a határideje. A kastély és környezetének közbiztonsági
védelmét szeretnénk ebből megvalósítani, mert gyalázatos rongálások fordulnak elő az utóbbi időben.
Bognár János képviselő: Az egész falura nem lehetne-e kiterjeszteni ezt a pályázatot?
Albert Mihály polgármester: Jelenleg úgy gondolom nem, mert jelenleg nagyon rövid a határidő és csak erre a
nagyságrendre van árajánlatunk. Végső fokon azt én sem tudom, hogy mi volna a pályázati lehetőség felső
határa.
Bognár János képviselő: Félek, hogy jövőre ezt a lehetőséget már nem tudjuk kihasználni, mert azt fogják
mondani, hogy már ilyen pályázaton nyertünk.
Albert Mihály polgármester: Bízzunk benn, hogy nem így lesz. Most a pályázati jogszabályi megfelelőség
miatt szükséges a rendeletünket módosítani, még pedig azért, mert ezt 2012. januárjában még nem ütemeztük be

és emiatt most 76.000 Ft-os önerőt kell előirányozni és a fejlesztések között a tartalékkeret terhére
átcsoportosítani .Kérem, hogy erről most hozzunk döntést.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
elfogadta a 2/2012.sz. rendeletét a 2012. évi költségvetés módosításáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
a.) Közbiztonsági pályázat benyújtása
Albert Mihály polgármester: Akkor kérem, hogy a határozati javaslatot is fogadjuk el a pályázat
benyújtásához.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

30/2012. (III.28.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott,
hogy a 4/2012. BM rendelet 4. pontja „Közbiztonság növelését szolgáló
eszközfejlesztés” alapján pályázatot nyújt be " A csetényi Holitscher-kastély
és park kültéri biztonsági rendszerének kiépítése" megnevezésű, 379.000.forint összköltségű pályázathoz 76.000.- forint önrészt Csetény Község
Önkormányzatának költségvetésében a fejlesztések között biztosítja.
A 4/2012. BM rendelet 4. pontja „Közbiztonság növelését szolgáló
eszközfejlesztés” alapján benyújtott " A csetényi Holitscher-kastély és park
kültéri biztonsági rendszerének kiépítése" megnevezésű pályázat alapján
megvalósított biztonsági épület- és térfigyelő rendszert, valamint az annak
helyet adó kastélyt és parkot a megvalósulástól számított legalább 5 évig az
eredeti rendeltetésének megfelelően hasznosítja, az önkormányzat
tulajdonában lévő, fejlesztéssel érintett 1. helyrajzi számú, Csetény Hunyadi
u. 7. szám alatti épületet és a kiépített biztonsági rendszert nem idegeníti
el.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Kottyán Sándorné körjegyző: Ebben a BM Rendeletben több pályázat is szerepel, de azokhoz az
önkormányzatnak sport koncepcióval kellene rendelkezi.
Kovács Lajos alpolgármester: A sportkör pályázatánál is kértek ilyesmit, azt javaslom, hogy a sportkör és az
iskola közösen készítsék el a sport koncepciót és a jövőben eredményesebben pályázhatunk különböző sport
pályázatokon.
Albert Mihály polgármester: Kinek van még a nyílt ülésen további kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor a nyílt
ülést 19 óra 55 perckor bezárom.
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