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Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. Megállapítom, hogy az
ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. Az ülést megnyitom. A
kiküldött napirendet javasolnám módosítani, a nyílt ülés 6. napirendi pontként javasolnám felvenni a 2013. évi
belső ellenőrzési terv, a 7. napirendnek a Zirc Kistérségi Társulással kapcsolatos határozatok meghozatala, 8.
napirendként a 2013. évi kártyanaptár rendelést. Kinek van még más javaslata?
Varga József Endre képviselő: Javasolnám a nyílt ülés 9. napirendjének felvenni az idősek otthona kiadásának
kérdését.
Albert Mihály polgármester: A javasolt napirendekkel kiegészítve akkor kérem, hogy szavazzunk az alábbi
napirendi javaslatról.
Napirendi javaslat:
1.)Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
2.) Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
3.) Adórendeletek felülvizsgálata
Előadó: Albert Mihály polgármester
4.) Az önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetés teljesítése
Előadó: Albert Mihály polgármester
5.) Az önkormányzat 2013. évi koncepció tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
6.) 2013. évi belsőellenőrzési terv
Előadó: Albert Mihály polgármester
7.) A Zirc Kistérségi Társulással kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Albert Mihály polgármester
8.) 2013. évi kártyanaptár rendelése
Előadó: Albert Mihály polgármester
9.) Idősek otthona kiadásának kérdése
Előadó: Varga József Endre képviselő

Zárt ülés
10.) Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
11.) Átruházott hatáskörben hozott határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
NAPI RENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1.)Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A polgármesteri beszámolót megkaptátok. Ki szeretném egészíteni azzal, hogy az
óvoda tetőre napelemeket lehetne telepíteni, amely költségek 85 %-át biztosítaná pályázat, 15 % saját erő kell.
Ez a napelem kizárólag villamos energia előállítására alkalmas.
Bognár Barnabás képviselő: Az óvoda tető milyen állapotban van? Nem szorul-e felújításra?
Albert Mihály polgármester: Jelenleg nem szorul felújításra, de az nem kizárt, hogy évtizedek múlva sem. Ha
végül nem bírná a terhelést van lehetőség állványra átszerelni a napelemeket, erre a kispálya vagy a technika
kert alkalmas lehetne. Ha megjelenik a pályázat és érdekel bennünket, akkor viszont un. auditot (hatásvizsgálat)
kell végezni, ahol megvizsgálják azt, hogy mennyire gazdaságos ez a befektetés előreláthatólag és milyen
műszaki paramétereket kellene alkalmazni. Ezt az auditot, ami kb. 300.000 Ft-ba kerül mindenképpen ki kell
fizetni, ha nyerünk ha nem nyerünk. Nyertes pályázat esetén még további pályázat menedzselési költségek
merülnek fel, amely %-os formában sikerdíj szerint finanszírozandó, de annak egy részét el lehet számolni a
pályázatban. A pályázat megírását, menedzselését és a kivitelezését is bevállalná az NVS Kft. Érdemes volna
ezen képviselő-társaknak is gondolkozni, mert ha érdekel bennünket akkor 30 napon belül erről legalább
szándéknyilatkozat szintjén döntést kell hozni, mellérendelve az állandó bekerülési költséget és az önerőt.
Varga József Endre képviselő: Az örökségvédelem és a zirci építésügy felé is állásfoglalás kérést írtál a
műfüves pályával kapcsolatban, de ez nem jelent semmit. Kérelmet kellett volna írni és a közigazgatási eljárás
alapján ott van fellebbezési lehetőség. Nem azt írtad az örökségvédelem felé amit én leírtam.
Albert Mihály polgármester: Én nem is ígértem, hogy szó szerint azt fogom írni amit te leírsz, de az általad
közölt lényeges dolgokat beépítettem, de semmi jelentőség, mert a zirci építésügy hivatalból meg fogja keresni
az örökségvédelmi hivatalt, addig nem indítja meg az engedélyezési eljárást. Egyébként a műemlékvédelem felé
kérelmet nyújtottam be, nem tájékoztatás kértem, ez majd a későbbiekben kontrolálható. A La Magifi Kft
kérelmével kapcsolatban hiánypótlásra fogják felhívni a figyelmet, ahol többféle véleményt kell beszerezni még
többek között kerttörténeti szakági dokumentációt is be kell mutatni. A polgármesteri jelentéssel kapcsolatban
van még valakinek kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri beszámolót.
A polgármesteri jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A lejárt határidejű határozatokról a jelentést megkaptátok. Kinek van kérdése, ha
nincs akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta a lejárt határidejű határozatokról a jelentést .
A lejárt határidejű határozatokról a jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
3.) Adórendeletek felülvizsgálata

Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A véleményem az, hogy új adónemeket ne vezessünk be a 2013-as évre, illetve az
iparűzési adó mértékét ne emeljük, mert ne terheljük a lakosságot. Ez évben még vélhetően a pénzügyi
tartalékaink elegendőek a működésre. Kinek van ezzel kapcsolatban kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor
kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül úgy határozott, hogy a 2013. évre vonatkozóan az érvényben lévő adórendeleteket
nem kívánja módosítani, új adónemeket nem kíván bevezetni.
4.) Az önkormányzat 2012. III. negyedévi költségvetés teljesítése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A 2012. III. negyedévi költségvetés teljesítésével kapcsolatos szöveges értékelést
megkaptátok. Kinek van kérdése, hozzászólása?
Kovács Lajos alpolgármester: A 5. sz. mellékletben függő, átfutó kiadásként – 395.000 Ft szerepel. Ez azt
jelenti, hogy tulajdonképpen nekünk tartoznak ennyivel.
Pálinkás Istvánné ügyintéző: Igen, ez azt jelenti.
Kovács Lajos alpolgármester: Nem kellene-e a Győrszol felé tartozásunkat egy összegben kifizetni?
Albert Mihály polgármester: Volna benn ráció, ha az összegszerű kötelezettségeket vizsgáljuk, de nehéz jó
döntést hozni, mert ha eltörlik ezt is, mint az önkormányzatok adósságát akkor viszont nem szabad kiegyenlíteni
a tartozást. Egyébként függetlenül, hogy a betéti kamatok csökkenek, a hitelkamatok viszont nem.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

89/2012. (XI.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy Csetény
Község Önkormányzat 2012. évi III. negyedévi költségvetésének teljesítéséről
szóló tájékoztatót a mellékelt számszaki adatok alapján elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
5.) Az önkormányzat 2013. évi koncepció tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az önkormányzat koncepciójával kapcsolatban ugyanazt tudom elmondani, hogy
nem ismerjük a végleges költségvetési törvényt, tartalékunk még van, tehát vélemény szerint 2013-ban is
biztonságosan tudunk működni. Kérem, hogy fogadjátok el a koncepcióval kapcsolatos határozatot, amelyet
majd a költségvetés benyújtása idején pontosítunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül
az alábbi határozatot hozta.

90/2012. (XI.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
Csetény Község Önkormányzatának 2013. évi koncepcióját a mellékelt
számszaki adatok alapján elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
6.) 2013. évi belsőellenőrzési terv
Előadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: Függetlenül attól, hogy a meglévő társulás keretein belül kívánjuk ellátni az
előbbiekben történt döntésünk alapján a belső ellenőrzést akkor is a tagönkormányzatoknak külön-külön is jóvá
kell hagyni a nagyon sablonos, táblázati formában megjelenő tervezetet, mert csak úgy kerülhet a társulási
tanács elé. Ezen a terven természetesen bizonyos korlátok között lehet irányt változtatni évközben is. Kérem
először hozzunk határozatot a belső ellenőrzési terv elfogadásáról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül az alábbi határozatot hozta.

91 /2012. (XI.29.) sz. KT. határozat
Csetény község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a
2013. évi belső ellenőrzési tervet a melléklet szerint elfogadja.
Felelős: Kottyán Sándorné körjegyző helyettes
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Még egy információt közre adnák képviselőtársaimnak, hogy a társulás még
létező munkaszervezete november hónapban kért be 4 árajánlatot, amelyek 1.800.000 Ft és 8.000.000 Ft között
mozognak, ebből a 4 ajánlatból 3 társas vállalkozás, egy pedig egy székesfehérvári magánvállalkozó. Az ő
ajánlata a legkevesebb. Viszont a második legkedvezőbb ajánlat a Tömpe és Társa kft-től érkezett, aki több éve
végezte a társulásnál ezt a feladatot, kisebb-nagyobb eredményességgel. Mivel a belső ellenőrzés kötelező
feladat, ezért én továbbra is a Tömpe és Társát bíznám meg és az általa benyújtott 2.500.000 Ft-os összegből
még próbálnák alkudni. A testületnek arról is kellene egy határozathozatal nélküli ajánlást tenni, hogy melyik
ajánlatot támogatjuk település szinten.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül a testület azt javasolja, hogy a legkedvezőbb ajánlatot vegye figyelembe a társulás
a belső ellenőri megbízás vonatkozásában.
7.) A Zirc Kistérségi Társulással kapcsolatos határozatok meghozatala
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Erre a napirendre azért van szükség, mert megkeresett bennünket a társulás
munkaszervezete és megküldte a határozati javaslat tervezeteket, amelyek arra vonatkoznak, hogy járuljunk
hozzá Borzavár és Dudar esetében a szociális feladatellátás érintett települések által kezdeményezett
kibővítéséhez, továbbá Eplény község orvosi ügyeletét és védőnői ellátását még átmenetileg, nem teljes évre
vállaljuk be. Ahhoz, hogy a társulási tanács elé kerülhessen a határozati javaslat a tagönkormányzatoknak is
maradéktalanul hozzá kell járulniuk. Javaslom, hogy ehhez ne gördítsünk akadályt, mert ebből nekünk semmi
hátrányunk nem származik. Kérem, hogy hozzuk meg a három határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül az alábbi határozatot hozta.

92/2012. (XI.29.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, a Borzavár Község
Önkormányzatának az egyes szociális feladatokhoz (fogyatékosok nappali
intézménye, pszichiátriai betegek nappali intézménye) való csatlakozása
kapcsán szükségessé váló, módosításaira vonatkozó javaslatot, az
előterjesztés mellékleteként csatolt Társulási Megállapodás 26. 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-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül az alábbi határozatot hozta.

93/2012. (XI.29) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, a Dudar Község
Önkormányzatának az egyes szociális feladatokhoz ( közösségi
pszichiátriai ellátás) való csatlakozása kapcsán szükségessé váló,
módosításaira vonatkozó javaslatot, az előterjesztés mellékleteként csatolt
Társulási Megállapodás 26. 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-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül az alábbi határozatot hozta.

94/2012. (XI.29) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirc Kistérség
Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának, az Eplény Község
Önkormányzatának, a kistérség váltással kapcsolatos döntése, a Zirc
Kistérség Többcélú Társulásából való kilépése miatt szükségessé váló
módosításaira vonatkozó javaslatot jóváhagyja.

Csetény
Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a
módosított Társulási Megállapodás aláírására felhatalmazza
a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
8.) 2013. évi kártyanaptár rendelése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Kérdésem az, hogy rendeljünk-e 2013-as kártyanaptárt. A Hírmondóval együtt
minden lakásba eljuttathatnánk. A ti hozzájárulásotokat várom. Bruttó 70.000 Ft-ba egyeztem meg a gyártóval,
ez 1000 db kártyanaptárt jelent. Erről talán nem kellene külön határozatot hozni, mert a költségvetésünkbe
belefér. Határozathozatal nélkül hozzunk egy döntést.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen, 1 nem szavazattal, tartózkodás nélkül, úgy
döntött, hogy bruttó 70.000 Ft-ért 1000 db 2013-as kártyanaptár megrendelésére felhatalmazza a
polgármestert.
9.) Idősek otthona kiadásának kérdése
Előadó: Varga József Endre képviselő
Varga József Endre képviselő: A sportkörnek nagyon kicsi az öltözője. Már az elmúlt alkalommal is szó volt
róla, hogy kihasználatlan a volt idősek otthona, ez alkalmas lenne sportöltözőnek és a sportkör még pályázatot is
kaphatna rá ha határozatlan időre használatba adnánk a sportkör részére a helyiséget.
Somogyi Barnabásné képviselő: Lehet, hogy még az önkormányzatnak szüksége lenne az idősek otthonára, ez
alapérdek, akkor mit fogunk csinálni?
Bognár Barnabás képviselő: A sportköri feladat nem kötelező, a megállapodásba én beleírnám hogy
amennyiben az önkormányzatnak szüksége lesz a helyiségre abban az esetben felmondjuk a szerződést, addig
viszont elvárjuk, hogy normális körülményeket tartsanak fenn és jó gazda gondosságával kezeljék.
Varga József Endre képviselő: Én a határozatba csak azt kérem, hogy 2012. december 1-től bocsássa
rendelkezésre a helyiséget az önkormányzat, külön megállapodás keretében pedig határozatlan időre adja

használatba, felmondási idő beépítésével az idősek otthonát sportöltöző céljára, a többiről a sportkör
gondoskodik, tehát öltözőként való kialakításról, illetve a működtetéséről és annak megvalósításáról.
Albert Mihály polgármester: Véleményem az, hogy a megállapodásba írjuk bele feltétlen, hogy amennyiben az
önkormányzatnak szüksége lesz a helyiségre akkor azt visszakapjuk és a megállapodásnak egyébként is tartalmi,
formai eleme a használat megszüntetésére vonatkozó szabályok és időintervallumok rögzítése.
Varga József Endre képviselő: Öltözőnek lesz átalakítva, akkor véleményem szerint az eredeti funkció már nem
valósulhat meg, de úgy gondolom, hogy az önkormányzatnak vannak még szabad helyiségei ahol, ha nagyon
szükséges az idősek otthona feladatot elláttathatjuk.
Albert Mihály polgármester: Reagálva Varga József Endre képviselőtársamra, nem vagyok bent biztos, hogy az
eredeti funkció komoly mértékben átalakítható és az is biztos, hogy az építési engedély köteles tevékenység, tehát
nem lehet e tekintetben forrón enni a kását! Természetesen, részemről nincs akadálya, hogy jelen állapotában
egy átadás-átvételi leltárral a kulcsot a sportnak átadjuk. Ha nincs több hozzászólás, akkor kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülte 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül az alábbi határozatot hozta.

95/2012. (XI.29.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy
2012. december 1-től külön megállapodás alapján, a jelenleg
megtekintett állapotában a Csetényi Sportegyesület rendelkezésre
bocsátja a Csetény, Hunyadi u. 7. sz. alatti volt idősek otthonát sport
létesítmény céljára.
Felkéri a polgármester a megállapodás megkötésére.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van kérdése, hozzászólása,
ha nincs akkor a nyílt ülést 19 óra 10 perckor bezárom.

k.m.f.
Albert Mihály
polgármester

Kottyán Sándorné
körjegyző helyettes

Bognár Barnabás
jkv. hitelesítő

Varga József Endre
jkv. hitelesítő

