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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, megállapítom, hogy az ülés határozatképest,
mert a megválasztott 7 képviselőből 6 fő jelen van. Ismertetem a napirendi javaslatot.
Napirendi javaslat:
1.) Műfüves pálya ismételt pályázati lehetőségének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontot.
NAPIRENDI

PONT

TÁRGYALÁSA

1.) Műfüves pálya ismételt pályázati lehetőségének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A rendkívüli testületi ülést 3 képviselőtársam kezdeményezésére hívtam össze. Át
is adnám nekik a szót.
Varga József Endre képviselő: A műfüves pályára III. ütemben lehet pályázni. Ennek a beadási határideje.
2012. november 21. A rendkívüli testületi ülést azért hívtuk össze, hogy egyáltalán akarunk-e pályázni műfüves
pályára, hol akarjuk kialakítani? 20x40 m-es műfüves pálya az utánpótlás nevelése, az ifjúság részére nagyon
fontos lenne. Bent vagyunk a Bozsik programban is, szükséges lenne egy másik pálya, mert ezt a nagypálya már
nem bírja, nagyon nagy az igénybevétele. Az előző pályázatnál az volt a problémánk, hogy az Örökségvédelmi
Hivatal nem támogatta. Ismereteim szerint ez a tevékenység nem építési i engedély köteles, csak bejelentésre
kötelezett. Mindettől függetlenül mégis ki kell kérni az építési hatóság nemleges véleményét is. Az igaz, hogy a
hatósági vélemény a pályázati anyag része, de véleményem szerint mindenképpen próbáljuk beadni ezt a
pályázatot.
Albert Mihály polgármester: 2012. szeptember 21-én az örökségvédelmi hivatal nemzeti örökségvédelmi hivatal
néven újjáalakult. Minden maradt a régiben, a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalhoz tartozik. Annyi

a változás, hogy ami eddig a műemlékvédelmi környezetben építésengedély köteles tevékenység volt hozzájuk
tartozott, ez most már az zirci építési hatósághoz került át. Felmerült a La Magifi Kft területe is, ott adott a
terület, de kb. 150 m3 törmelék fel van halmozva. Itt viszont kérdés, hogy a terület eladó-e, valamint
talajmechanikai vizsgálat is feltétlenül szükséges a komoly töltéstalaj miatt és kérdéses, hogy ebből eredően
alkalmas lenne-e a műfüves pálya megépítésére, viszont a talajmechanikai vizsgálatot a törmelék eltakarítás
után végzik csak el. .
Bognár János képviselő: Meg kellene vásárolni a területe, ha eladó az a terület.
Varga József Endre képviselő: Az örökségvédelmi hivatal véleményével nem értek egyet, mert ez a terület eddig
is funkciója szerint sportpálya volt, tehát nem változtatnánk ezen.
Kottyán Károly Sportkör elnöke: Véleményem szerint úgy kellene határozni, hogy lehetőség legyen a
megvalósításra. A II: ütemben beadtunk egy pályázatot, hiányoztak hozzá papírok, de ezt a pályázatot az MLSZ
mégis elfogadta. Hiánypótlást lehetett volna benyújtani. 116 pályázatot értékeltek eddig, valahogy a
műemlékvédelmi hivatal felé azt kellene hangsúlyozni, hogy eddig is sportpálya volt csak szebb és jobb lesz a
környezet. Labdafogó hálót szerelnének fel, villany lenne, az igazolt sportolókon kívül sportolhatnának itt az
amatőrök és az iskolások is. A fiataloknak nagy szüksége lenne a mozgásra.
Albert Mihály polgármester: Pontosítanák a sportelnök által elmondottakra vonatkozóan, mivel a II. ütemben
mi nem adtunk be végül pályázatot, így ezt az MLSZ el sem fogadhatta függetlenül, hogy a Napló újságban
valakik ezt az információt adták le. Eleve a be nem adott pályázatot hiánypótolni sem lehetett. Javaslatom a
továbblépés irányába, hogy ismételten keressük meg az örökségvédelmi hivatalt, a zirci építési hatóságot,
valamint a La Magifi Kft-t is az ügyben és én ezeket a megkereséseket a következő munkanapon, hétfőn el
fogom küldeni, de az a kérése Varga József Endre képviselőtársam felé, hogy ő is fogalmazza meg az általa
elképzelt tartalmat, amelynek lényegét beépítem a kérelembe az örökségvédelem vonatkozásában.
Varga József Endre képviselő: Ezt minden további nélkül megteszem, hétfő reggel ott lesz a levél, e-mailen el
fogom küldeni.
Kovács Lajos képviselő: A régi iskolának az udvarát is megnéztük, de sajnos ott nem elég nagy a terület. Az
önkormányzat tulajdonát képező kerteknél pedig nagy földmunkára lenne szükség és támfalat is kellene építeni.
Igaz, hogy itt az örökségvédelmi hivatal nem gördíthetne akadályt.
Bognár Barnabás képviselő: Én is nagyon szeretek sportolni, de mi a lakosságot képviseljük, sok emberrel
találkoztam akiknek az volt a véleménye, hogy a testületnek nem kellene megszavazni a műfüves pálya építését.
Gavacs Zsolt képviselő: Szerintem a műfüves pálya arra is alkalmas lenne, hogy akik szeretnének sportolni
azok is ott sportolhatnának.
Kottyán Károly: Ez a pályázat része, hogy ki kell nyitni a műfüves pályát és bizonyos óraszámban ezt
rendelkezésre kell bocsátani a falu lakosságra részére is.
Bognár Barnabás képviselő: Nekem viszont az a véleményem, hogy ezt a pályát évente akár többször is karban
kell tartani, amely nagyon sokba kerül, gondolni kell a szűkösebb évekre és egyáltalán a futballsport
fenntarthatóságára is, amelyre nincs garancia, hogy hosszabb távon biztosított, viszont a pálya karbantartás
ebben az esetben kizárólag a lakosságot fogja terhelni.
Albert Mihály polgármester: Ezt a pályázatot nekem kell aláírni, én csak úgy tudom aláírni és akkor, ha
minden feltétel teljesül. Még mindig nagyon sok a nyitott, tisztázandó kérdés és én is a Bognár képviselőtárs
véleményével értek egyet. A sport nem kötelező feladatunk, továbbá a léte is a hosszabb távú jövőben nagyon
bizonytalan.
Varga József Endre képviselő: A pályázat beadására hozzunk egy határozatot.
Albert Mihály polgármester: Én ragaszkodok hozzá, hogy a határozatban szerepeljen az is, hogy csak a
feltételek megléte esetén adom be a pályázatot. Ha az összes feltétel nem teljesül én ezt a pályázatot nem írhatom
alá. Felolvasnám a határozati javaslatot, kérem, hogy szavazzunk.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot.

80/2012. (XI.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
a.) Amennyiben az MLSZ által 2012. októberében kiírt III. ütemű pályaépítési programban - a műfüves
pálya létrehozására vonatkozó pályázati felhívásban meghatározott szükséges előfeltételek
(elsősorban kulturális örökségvédelem engedélye, valamint az építési engedélyezés megléte) 2012. 11.
21-ig a pályázat beadási határidejéig maradéktalanul teljesülnek abban az esetben - pályázatot
nyújtunk be az MLSZ-hez a 20 m x 40 m-es műfüves pálya megépítése céljából.
b.) A jelenben benyújtandó pályázat pozitív elbírálása esetén a támogatási szerződés aláírását követően a
képviselő-testület a 30 %-os önerőt max 8.430.000 Ft értékben 2013. évi költségvetésében biztosítja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2012. 11. 21.
Kottyán Károly: Az a kérésem, hogy ha a pályázat a határozatban rögzített feltételek hiányosságából
eredően nem kerül benyújtásra, akkor a következő ütemekben ismét próbálkozzunk.

Albert Mihály polgármester: Az ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor 19 ó 05 perckor
bezárom.
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