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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. Kinek van még a napirendi pontokkal
kapcsolatban más javaslata?
Müller József jegyző: A nyílt ülés 7. napirendi pontjaként javaslom felvenni a Zirc Kistérség
Többcélú Társulás családsegítő feladat ellátásával kapcsolatos végleges döntést, 8. Vegyes
ügyek keretében az alábbi közérdekű témákat ismertetni:
a.) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséről tájékoztatás
b.) Bakonynána önkormányzatának megkeresésével kapcsolatos tájékoztatás
c.) Rendőrségi járőrszolgálat létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás
d.)Ivóvíz vagyon visszaadásával kapcsolatos tájékoztatás
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több javaslat akkor kérem, hogy a változtatásokkal
együtt szavazzunk a napirendi javaslatról.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Az önkormányzat vagyonrendeletének tárgyalása
Eladó: Albert Mihály polgármester
2.) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester

4.) A Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez hozzájárulás
Előadó: Albert Mihály polgármester
5.) A Csetényi Református Egyház támogatási kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
6.) Fazekas égető kemence megvásárlásának kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
7.) Zirc Kistérség Többcélú Társulás családsegítő feladatellátással kapcsolatos döntéshozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
8.) Vegyes ügyek

a.) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséről tájékoztatás
b.) Bakonynána önkormányzatának megkeresésével kapcsolatos tájékoztatás
c.) Rendőrségi járőrszolgálat létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
d.) Ivóvíz vagyon átadásával kapcsolatos tájékoztatás
Zárt ülés
9.) Szociális ügyek
Előadó: Müller József jegyző

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
Albert Mihály polgármester: A napirendi pontok tárgyalása előtt tájékoztatom a lakosságot,
a tv nézőket, hogy 2013. március 1-től Kottyán Sándorné volt körjegyzőnk abbahagyta az
aktív munkavégzést, már azt megelőzően pár hónappal nyugdíjas lett. Ezen alkalomból is
megköszönjük több évtizedes közigazgatási munkáját és minden jót kívánunk neki, továbbá
szívesen látjuk hivatalunkban is. 2013. március 1-től Müller József csetényi lakos pályázat
útján tölti be és végzi a közös hivatal jegyzői feladatait, mint hivatalvezető. Korábban már
látott el jegyzői feladatokat Csetény településen is kb. egy évtizede, valamint több éven
keresztül a csetényi képviselő-testület tagja volt. Munkájához sok sikert és képviselő-testülettel
történő jó együttműködést kívánunk.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Az önkormányzat vagyonrendeletének tárgyalása
Eladó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: A rendelet előterjesztője a polgármester, de a rendelet
tervezetet a jegyző készítette el, ezért átadom a szót a jegyzőnek.
Müller József jegyző: A kiküldött előterjesztéshez az alábbi rövid kiegészítést teszem. A
jogszabályi, törvényi változások, valamint az a tény, hogy a hatályban lévő
vagyonrendeletünk 2004-ben lett elfogadva, ezért a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi
CXVVItv. előírásainak a jelenlegi rendeletünk nem fele meg, így célszerű újat készíteni, mint
az újat módosítani. Kérem a rendelkezésetekre álló rendelet tervezet tárgyalását és
elfogadását.
Varga József Endre képviselő: A képviselő-társaim figyelmét felhívom a rendelettervezet 4.
fejezet, 10. § (3) bekezdésére, amely a képviselő-testület ellenőrzési szerepét határozza meg
vagyonkezelőnek átadott vagyon ellenőrzése esetén.

Albert Mihály polgármester: Ha nincs más kérdés, hozzászólása, akkor a törvényi változás
miatt is kérem a rendelet tervezet elfogadását. Itt megjegyezném, hogy ha a jegyző úr által
szerkesztett és akár elfogadott tervezetek nem elégítik ki a jogszabályi kritériumokat, akkor a
törvényességi osztály úgyis észrevételt tesz, amelyről tájékoztatni kell a képviselő-testületet.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, tartózkodás és
ellenszavazat nélkül elfogadta a .4/2013. (IV.11.) önkormányzati rendeletét az
önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodási szabályairól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2.) Az önkormányzat vagyongazdálkodási tervének tárgyalása

Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Ez is a 1. napirendi pont következménye, ami szintén
jogszabályi előírás. Átadom a szót Müller József jegyzőnek.
Müller József jegyző: Ismerteti az írásos előterjesztést, amelyhez kérdés, hozzászólása nem
történik.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály polgármester: Ez valójában egy vagyongazdálkodási terv közép és
hosszútávra szólna, de a mai világban felvetődik a kérdés, hogy ki tud hosszú távú terveket
készíteni. Az írásos előterjesztés ismerteti a jogszabályi feltételeket. Kinek van kérdése,
hozzászólása, ha nincs akkor szavazzunk a határozati javaslatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

31/2013. (IV.11) KT határozat az önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálkodási tervének elfogadására
1. Csetény Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csetény
Község Önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervét az
alábbiak szerint:
Középtávú vagyongazdálkodási terv:
a) Az önkormányzati vagyonnal – mint a nemzeti vagyonnal – felelős módon,
rendeltetésszerűen kell gazdálkodni.
b) A vagyongazdálkodás feladata az önkormányzat teherbíró képességéhez
igazodó, elsődlegesen a közfeladatok ellátásához és a mindenkori
társadalmi szükségletek kielégítéséhez szükséges, egységes elveken
alapuló, átlátható, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének
megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása,
gyarapítása, továbbá a feleslegessé váló vagyontárgyak elidegenítése.
c) Az önkormányzati vagyonfejlesztés (létrehozás, bővítés, felújítás) céljait a
Képviselő-testület döntései és az éves költségvetési rendelet határozza meg.
d) Az önkormányzati vagyon hasznosításának alternatívái:

A nemzeti vagyon alapvető rendeltetése a közfeladat ellátásának
biztosítása, hasznosításának célja a kötelező és önként vállalt feladatok
hatékony és eredményes ellátása.
A hasznosítás formái:
1. a feladatok ellátásához nem szükséges vagyon elidegenítése
2. használatba adása, bérbeadása
3. önkormányzati vagyontárggyal vállalkozási tevékenység folytatása
1. Vagyon értékesítése
A rendelkezésre álló szabad vagyon értékesítését forgalmi értékbecsléssel
megalapozva, nyilvános pályázati kiírás alapján, a vagyonrendelet előírásai
szerint a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján kell
lefolytatni. A vagyon értékesítéséből származó bevétel elsősorban
fejlesztési kiadások, fejlesztési fedezetéül szolgálhat.
2. Bérlet útján történı hasznosítás
A lakás és nem lakás célú helyiségek, valamint telkek hasznosítása
elsősorban bérleti szerződés keretében tehetı meg. A bérlet útján nem
hasznosított ingatlan esetében törekedni kell arra, hogy minél rövidebb
ideig legyen kihasználatlan állapotban, ennek elkerülése érdekében
folyamatos pályáztatás szükséges.
3. Vállalkozás folytatásával történı vagyonhasznosítás
Az önkormányzati feladatok ellátásához nélkülözhetetlen vagyonnal
vállalkozási tevékenység folytatható. Az önkormányzati vállalkozás az
alaptevékenységet nem veszélyeztetheti.
Az önkormányzat csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt,
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulásának mértékét.
e) Kiemelt figyelmet kell fordítani a vagyon-nyilvántartás aktualizálására,
melynek fontosságát hangsúlyozza az önkormányzati vagyonban várható
változások.
f) Az értékesítésre kijelölt ingatlanok hasznosítása érdekében folyamatos
hirdetés szükséges.
Hosszútávú vagyongazdálkodási terv:
a) Alapjául szolgál a középtávú vagyongazdálkodási terv.
b) Az önkormányzatnál a vagyon megőrzésének elsődlegessége elv érvényesül
a hosszú távú működési stabilitás biztosítása érdekében.
c) Az önkormányzat beruházásában Csetény Község területén megvalósuló
- csapadék vízelvezető árkok kiépítése és folyamatos karbantartása,
- az önkormányzat a tulajdonában levő intézmények állagának
megóvása,
érdekében a Képviselő-testület a település érdekeit maximálisan szem előtt
tartva hozza meg határozatait.
d) Az önkormányzati intézmények energia hatékonyságának javítása,
e) Az önkormányzat szempontjából kedvező pályázati lehetőségek maximális
kihasználása.

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a
vagyongazdálkodási terv szükség szerinti folyamatos felülvizsgálatáról.
Határidő: folyamatos
Felelős: Albert Mihály polgármester
3. Az önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az önkormányzatnak minden évben el kell fogadni az éves
közbeszerzési tervét, akkor is, ha a tárgyévben nincs olyan közvetlen beruházása, amely a
közbeszerzési tervben rögzített értékhatárokat eléri. Kinek van kérdése és hozzászólása, ha
nincs, akkor kérem az előterjesztés mellékletében lévő határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

32/2013. (IV.15.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. évben a
közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény hatálya alá
tartozó árubeszerzést, szolgáltatást, építési beruházást nem tervez.
Figyelemmel a Közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény
10. § (4) bekezdésére és
és a 120. § -ra.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
4.) A Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetői kinevezéséhez hozzájárulás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A rendőrkapitányság kinevezett vezetőjének véleményezésével
kapcsolatban a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. tv. 8. § (2,13) bekezdése rendelkezik,
ahogy az előterjesztés is tartalmazza. Mindez egy formai dolog, amennyiben a képviselőtestület támogatja, akkor kérem a mellékelt határozati javaslat elfogadását.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

33/2013. (IV.11.) határozata
1./ Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért Dr.
Ipsits Csaba r. alezredes Veszprémi Rendőrkapitányság
kapitányságvezetővé történő kinevezésével.

2./ A képviselő-testület utasítja a polgármestert jelen határozat
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Humánigazgatási
Szolgálata részére történő megküldésére.
Felelős: 1./ - 2./ esetében: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
5.) A Csetényi Református Egyház támogatási kérelme
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az írásos kérelem nem jelöl meg konkrétan támogatási összeg
igényt, de tájékoztatom a testületet, hogy az előzőekben elbírált hasonló kérelmek esetében a
tavalyi szintet biztosítottuk támogatási összegként. A 2013. évi költségvetési rendeletünkben
megállapított támogatási összegeket úgy határoztuk meg, hogy két részletben adjuk az
igénylőknek. Most azt kérném, hogy egy összegben adjuk a Református Egyháznak, mivel a
május 1-i program támogatásához kéri az egyház. Jelenleg jobban szüksége van a támogatási
összegre, mint később.
Bognár János képviselő: Véleményem szerint a 100.000 Ft egy összegben történő kifizetése
nem rengeti meg az önkormányzat költségvetését.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több hozzászólás, észrevétel akkor kérem hozzuk meg
a 100.000 Ft-os támogatási javaslatról a határozatot, ez az összeg azonos jelen estben is a
tavalyi támogatási összeggel.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

34/2013. (IV.11.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a Csetényi Református Egyházközség számára
100.000 Ft, azaz: Egyszáz-ezer Ft összeg erejéig támogatást
biztosít a Csetényi Református Egyházközség 2013. május 1-i
családi napi rendezvényének lebonyolításához.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2013. április 30.
6.) Fazekas égető kemence megvásárlásának kérdése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az iskola jelenlegi intézményfenntartóját a KIK intézményt a
fazekas égető kemence megvásárlása nem érdekli, mert az alkalmazott pedagógiai
programban és óratervben Csetény esetében a művészeti oktatás nem szerepel. Korábban a
Harmónia Alapítvány fenntartása mellett használta a csetényi iskola. Információim szerint a
Harmónia Alapítvány tevékenységével kapcsolatosan rendőrségi vizsgálat és felszámolás van
folyamatban, ezért óvatosan kezelném a kérdéskört.
Somogyi Barnabásné képviselő: Én is, mint szülő be vagyok idézve a Harmónia alapítvány
ügyében, ezért meg tudom erősíteni a polgármestert.

Albert Mihály polgármester: Jelenleg nem szabad elkötelezni magunkat.
Bognár János képviselő: Kell egyáltalán a kemence az iskolának?
Kovács Lajos alpolgármester: Az elmúlt 10 évben működött, sokszor használták, Sokat
tanultak a gyermekek, de az utóbbi két évben – mivel nem volt szakemberünk – nemigen
használtuk.
Gavacs Zsolt képviselő: Hagyományőrzés szempontjából is érdemes lehetne megvásárolni és
működtetni.
Bognár Barnabás képviselő: Az égető kemence használata jelenleg nincs a pedagógiai
programban, de később vonzóbb lehet, hagyjuk meg ennek a lehetőségét.
Albert Mihály polgármester: Határozathozatal nélkül kérem, hogy hozzunk egy
állásfoglalást az égető kemencével kapcsolatban.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül szándékát fejezi ki arra vonatkozóan, hogy amennyiben a Harmónia
Alapítvány jogi helyzete tisztázódik, akkor ez esetben a képviselő-testület ismételten
napirend keretében tárgyalja az égető kemence megvásárlásának kérdéskörét. Ennek
ideje előre nem ismert.
7.) Zirc Kistérség Többcélú Társulás családsegítő feladatellátással kapcsolatos
döntéshozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Hogy emlékeztesselek benneteket 2012. októberében
szándéknyilatkozatot juttattunk el a kistérséghez arra vonatkozóan, hogy a családsegítést –
mivel ránk nézve nem kötelező feladat - megszüntetjük, illetve kilépünk belőle. Azóta viszont
olyan információ látott napvilágot, hogy csakugyan nem kötelező feladat, de a szociális
törvény előírásai szerint viszont az aktív korú pár fő ellátottnak muszáj tartani egy ilyen
jellegű szervezettel a regisztrációs kapcsolatot. Ennek viszont csak akkor tudunk eleget tenni,
ha bent maradunk a feladatellátásba. Ezért javaslom, hogy a szándékunkat egy megerősítő
határozati döntéssel változtassuk meg. Úgy tűnik, hogy ebben az évben még kizárólag ehhez a
feladathoz nem kell komoly összeggel hozzájárulni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

35/2013. (IV.11.) KT határozat
1./ Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 74/2012. (X.25.) KT határozatában
megfogalmazott döntését pontosítja oly módon, hogy a
családsegítési feladatellátásban 2013. évben részt kíván
venni.
2./ A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy az 1./
pontban megfogalmazott döntésről a Zirc Kistérség

Többcélú Társulás Tanácsának Elnökét értesítse a társulási
megállapodás módosítása érdekében.
Felelős: 1./ és 2./ pontok esetében Albert Mihály
polgármester
Határidő: 1./ pont esetében azonnal
2./ pont esetében 2013. április 18.
8.) Vegyes ügyek

a.) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítéséről tájékoztatás
Müller József jegyző: Erre a programra jogszabályi kötelezettség van. Nem bújhatunk ki
alóla, ezért Ismerteti az írásos előterjesztést.
Az írásos előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása?
b.) Bakonynána önkormányzatának megkeresésével kapcsolatos tájékoztatás
Müller József jegyző: Ismerteti a megkeresés tárgyát képező Bakonynána község
településrendezési eszközeinek részleges módosítására - anyag 2. pontjában a 016/2 hrsz- és
környezetének terület felhasználási és szabályozási változtatását, amely szerint a fenti
területnek az eddigi hasznosítása a veszélyes hulladékok tárolásáról, a hagyományos mező és
erdőgazdálkodási besorolási területté változna.
A képviselő-testület álláspontja, hogy inkább mező és erdőgazdálkodási tevékenység
valósuljon meg, mint veszélyes hulladékok tárolása, ezért egyetértünk a rendezési terv
változtatásával.
c.) Rendőrségi járőrszolgálat létrehozásával kapcsolatos tájékoztatás
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A képviselő-testület tagjainak is kiküldtük, azt a tájékoztató
levelet, amelyben a Veszprém megyei Rendőrkapitány tájékoztatja az önkormányzatot, hogy
2013. április 3.-tól működik az un. „járőr szolgálat. Ez a írásos értesítés szerint növelné a
közbiztonságot és közvetlen segítséget és tanácsokat is adna igény esetén az
állampolgároknak e tárgykörben. Csak az a szépséghibája, hogy semmi bővebbet nem tudunk
a szolgálatról sem személyi sem tárgyi, sem időbeli vonatkozásban. Ennek majd utána kell
érdeklődni, hogy milyen napokon, hol érhető el a szolgálat.
d.) Ivóvíz vagyon átadásával kapcsolatos tájékoztatás
Albert Mihály polgármester: A képviselő-testületi anyagban emlékeztető jelöléssel kiküldtük
a tájékoztató levelemet a Bakonykarszt részéről az önkormányzat felé történő vagyon
visszaháramoltatásával kapcsolatos anyagi pozíciókról. A vagyon visszaadás és felosztás az
ide vonatkozó jogszabályok alapján a Bakonykarszt nyilvántartásában szereplő főkönyvi
érték szerint történt, amely szerint elsősorban a 17 évi amortizációból eredően jelentős
vagyonvesztésünk van és általában a többi településnek is, de vannak akik jól jártak, mint pl.
Szápár akinek a felosztási szabályok miatt több vagyon jutott, mint amit bevitt az amortizáció

ellenére is. Ezen tények részleteit kívántam kibontani a testület részére kiküldött írásos
emlékeztető anyagban az objektív tájékoztatás céljából.
Bognár János képviselő: Visszakaptuk a vagyont, de a költségeink várhatóan nagyobbak
lesznek, mivel már jogilag is mi vagyunk ismét a tulajdonosok.
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülés napirendjeivel végeztünk, a képviselőknek van-e
közérdekű bejelentése, ha van akkor kérem, hogy most a nyílt ülés végén tegyék meg.
Somogyi Barnabásné képviselő: A 2013. március hónapban bekövetkezett havazási
katasztrófa helyzetben, mint képviselők felajánlottuk segítségünket, de a polgármester nem
tartott rá igényt.
Bognár János képviselő: Nekem személyesen telefonált a védelmi bizottság elnöke, hogy
miért nem lehet a polgármestert telefonon elérni?
Albert Mihály polgármester: Amikortól a szükségállapotot kihirdették már elérhető voltam
és ebből eredően senkinek hátránya nem származott.
Bognár Barnabás képviselő: Egy ilyen katasztrófahelyzetben természetes a lakosság
információs igénye. Mi pedig szeretnénk információt adni, mikor kérdeznek.
Albert Mihály polgármester: Ha legközelebb lesz ilyen helyzet akkor vagy a képviselő-társak
közül valakit vagy a jegyzőt fel fogom kérni a folyamatos telefonkapcsolat tartására, mert az
tény, hogy egyedül mindent nem győzhetek. Az említett napon és helyzetben Dudar és
Bakonycsernye között elakadt járművek, autóbuszok között is közvetítettem, tartottam a
kapcsolatot, továbbá a védelmi bizottsággal is folyamatosan telefonon kommunikáltam. A
tevékenységemmel kapcsolatban köszönő levelet kaptam a védelmi bizottság elnökétől és a
Bakony Volántól is. A lakossági bejelentés és panasz ismereteim szerint semmikor sehova
nem érkezett. A lehetőségeinkhez képest működtetni tudtuk a települést, a felmerülő
problémákat, akadályokat legrövidebb időn belül igyekeztünk megoldani. Senki sem
szenvedett hátrányt a súlyos helyzetben. Ha rosszul végeztem volna a dolgomat akkor nem
köszönő levelet kapok, a képviselőtársak pedig értékeljék, hogy őket nem rendeltem be, pedig
ez is jogomba állt volna.
Bognár János képviselő: Javaslom, hogy több embernek, így Gavacs Zsoltnak és feleségének,
Somogyi Barnabásnénak, Pongrácz Emilnek a kiemelkedő munkájukért legalább erkölcsi
köszönetünket fejezzük ki, például polgármesteri dicséret formájában.
Albert Mihály polgármester: Az önkormányzatnak nincs olyan rendelete, amely szerint a
képviselő által tett javaslatot teljesíteni lehetne, de tény, hogy a Gavacs Zsolt képviselőtárs és
felesége Gavacsné Zsuzsa a vörökereszt részéről önkéntes vállalást tettek az étkeztetés
tekintetében amit ezúton is köszönünk nekik.
Bognár János képviselő: Szeretném jelezni a felháborodásomat azzal kapcsolatban, hogy a
csetényi hivatalban heti két alkalommal van ügyfélfogadási szünet és zárva van a hivatal
ajtaja.
Müller József jegyző: 2013. március 1-től 1 fővel kevesebben létszámmal látja el a közös
önkormányzati hivatal a feladatát, mint a korábbi körjegyzőség. A feladatok újra történő

felbontása március hónapban megtörtént. A szápári ügyfélszolgálaton is a székhely település
ügyintézőnek, valamint a jegyzőnek kell ellátni az ügyfélszolgálatot A heti két nap teljes
ügyfélszolgálati szünnapot abból az okból is indokoltnak és szükségesnek tartom, hogy az
ügyintézői munka összetettsége miatt az ügyintézőknek olyan időszakokra is szükségük van a
feladataik ellátása során, amely napokon nincs ügyintézés. A következő együttes képviselőtestületi ülésen be fogom terjeszteni a közös önkormányzati hivatal SZMSZ-t, elfogadásra,
amely szinté a heti két napos ügyintézési szünetet tartalmazza.
Albert Mihály polgármester: Egyébként megyei és országos szinten is mindenhol vannak
ügyintézési szünetek, tehát ez nem „ördögtől való”.
Bognár Barnabás képviselő: Én is indokoltnak tartom a szünnapokat, mert vannak olyan
ügyek amelyekhez folyamatos koncentráció és nyugalom kell gondolok itt a számítógépes
programokra és ügyintézésekre, ami szinte már kizárólagos, nem lehet alapos munkát
végezni úgy, hogy ide-oda kapkodunk.
Gavacs Zsolt képviselő: Az iskolai épületnél megpályázott napelemmel történő projekt
elkezdődött-e?
Albert Mihály polgármester:
- Még a mai napig nem kapott az önkormányzat arra vonatkozólag hivatalos, írásos
visszajelzést, hogy a pályázatunkat egyáltalán befogadták-e? Mindaddig amíg ez nem
következik be, nem áll módunkban bármilyen számlát is kifizetni, függetlenül attól,
hogy a pályázatíró cég már kérte a díjat.
- Tájékoztatom továbbá a testülete, hogy egy másik ügyben nevezetesen a csapadékvíz
elvezető árok beruházással kapcsolatos elszámolási vita miatt már sok bírósági
tárgyalás volt, szinte havonta. 2013. április 25-én lesz ismét tárgyalás, amikor I.
fokon ítélethirdetés is várható.
Gavacs Zsolt képviselő: Nekem lenne még egy kérdésem, hogy a kastélyban van lehetőség
asztaliteniszezni, de eléggé régi és elhasznált az asztal. Van-e lehetőség egy új asztal
vásárlására, ami úgy kb. 30-40 ezer Ft körül van.
Albert Mihály polgármester: Ha ennyibe kerül akkor nem kizárt a vásárlás lehetősége. Kinek
van még kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor a nyílt ülést 19 óra 45
perckor
bezárom.
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