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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 5 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Kinek van még a napirendi pontokkal
kapcsolatban más javaslata? Javasolnám módosítani az alábbiak szerint: 1. napirend legyen
a Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása, 6. napirendnek a háziorvosi
ellátási körzettel kapcsolatos határozathozatal, a zárt ülés 8. napirendi pontjának a nemzeti
vágtán való részvétellel kapcsolatos támogatási kérelem. Ha másnak nincs javaslat akkor
kérem, hogy a változtatásokkal együtt szavazzunk a napirendi javaslatról.
NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
Napirendi javaslat:
1./ Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosítása
Eladó: Albert Mihály polgármester
4.) A Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
5. Anyakönyvi események hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyeztetéséről rendelet alkotás
Előadó: Müller József jegyző

6.) A háziorvosi ellátási körzettel kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
7.) Szociális ügyek
Előadó: Müller József jegyző
8.) Nemzeti Vágtán való részvétellel kapcsolatos támogatási kérelem
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a fenti napirendi pontokat.
Albert Mihály polgármester: Mivel az egyik állandó jegyzőkönyv hitelesítőnk Varga József
Endre hiányzik javaslom jegyzőkönyv hitelesítőnek Bognár Jánost.
Csetény Község Önkormányzat 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül,
határozathozatal nélkül elfogadta Bognár János képviselőt jegyzőkönyv hitelesítőnek.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ Vis maior pályázattal kapcsolatos határozat módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A 2013. március 14-i hóhelyzettel kapcsolatosan benyújtottuk
a vis maior pályázatot és akkor meghoztuk a 39/2013. (IV.22.) KT határozatot. Ezt a
határozatot vissza kell vonni, mert akkor 100 %-os költségtérítést igényeltünk, de azóta
visszatették a pályázatunkat, mivel mi nem tartozunk a hátrányos helyzetű térségek közé, ezért
csak maximum 70 %-os kártérítésben részesülhetünk, de végső fokon erre sincs semmi
garancia, mivel pályázatról van szó. Tehát a határozat visszavonása után hozzuk meg az új
határozatot 70 %-os támogatási igénnyel és ezt a határozatot maximum hétfőig el kell
juttatnunk az Államkincstárhoz, mert ez a végső időpont. Kérem, hogy hozzuk meg erről a
határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
47/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 39/2013. (IV.22.) KT határozatát
visszavonja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Albert Mihály polgármester: Javaslom, hogy a következő határozatot hozzuk meg.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

48/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése: rendkívüli hóhelyzet elhárítása
helye: 8216-os út Dudar-Csetény-Szápár-Bakonycsernye közötti útszakaszon
A káresemény forrásösszetétele
Megnevezés
saját forrás
biztosító kártérítése
egyéb forrás
források összesen:

2013. év
238.506
556.514 Ft
795.020 Ft

%
30
70
100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége: 795.020 Ft, melynek
fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (a megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
A testület, illetve a társulási tanács nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett
vagyonelem a tulajdonát képezi.
 A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását
szolgálja(ák).
____________________ épület (név,hrsz) ________________________kötelező feladat
____________________ épület (név,hrsz)________________________ kötelező feladat
___________________ épület (név,hrsz)________________________ kötelező feladat
 A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással
rendelkezik /nem rendelkezik * (a megfelelő rész aláhúzandó)
 Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó)
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más – a tulajdonában lévő – vagyontárggyal a feladatát el tudja
látni /nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó)
 A testület/Tanács a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.
(II.14.) sz. költségvetési rendeletében előre nem tervezte be, mivel nem volt előre
tervezhető az esemény.
 Csetény Község Önkormányzata adósságrendezési eljárás alatt nem állt és jelenleg
sem áll.
A testület felhatalmazza a polgármestert/társulási tanács elnökét az igénybejelentés
benyújtására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
2./ Az önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolójának elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester:Ugyanúgy, mint az intézményfenntartó társulás és körjegyzőség
esetében is el kellett készíteni a zárszámadást, ugyanígy az önkormányzatra vonatkozóan is,
amely magában foglalja az intézményfenntartó társulás és a volt körjegyzőség számadatait is.

Ez itt is jogszabályi kötelezettség, de egyébként még a döntés előtt megemlíteném, hogy a
2012. évi zárszámadást már 2013. márciusában benyújtottuk az előírások szerint a Magyar
Államkincstárnak aki befogadta azt és nem jelezte, hogy bármi problémát észlelt volna. Tehát
ebből eredően bízom benne, hogy ezeket a tényszámokat a képviselő-testület is elfogadhatja.
Átadom a szót Pálinkás Istvánnénak aki a számokról több információt tud adni igény esetén.
Pálinkás Istvánné ismerteti az előterjesztést.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, ha nincs akkor kérem fogadjuk el a 2012.
évi zárszámadásról a rendeletet.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 5/2013. (V.10.) sz. rendeletét Csetény Község
Önkormányzat 2012. évi költségvetési beszámolót a zárszámadásról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Varga József Endre képviselő 18 ó 45 perckor megérkezett.
3./ Zirc Kistérség Többcélú Társulás megállapodásának módosítása
Eladó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Társulási Tanács 2013. március 24-i ülésén jóváhagyta a
Zirc Kistérség Települési Többcélú Önkormányzatainak Társulási Megállapodás
módosítását. Erre azért volt szükség, mivel a társulás ugyan megmaradt, de részben átalakult
a szervezete, mivel a munkaszervezet megszűnt. Ezért javaslom, hogy a munkaszervezet által
megküldött egységes szerkezeti formátumot határozatban fogadjuk el. Kérem a határozati
javaslatnak az elfogadását.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
49/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a
Társulási Tanács 2013. április 24-i ülésen jóváhagyott – a Zirci
Kistérség Települési Többcélú Társulási Megállapodás
módosítását, valamint az ez alapján elkészített egységes
szerkezetű Társulási Megállapodást elfogadja.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci
Kistérség Települési Többcélú Önkormányzatainak Többcélú
Társulási Megállapodás módosításának, valamint az ez
alapján elkészített egységes szerkezetű Társulási Megállapodás
aláírására felhatalmazza a polgármestert.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Egyébként tájékoztatnám a testület tagjait, hogy az átszervezés
azt hozta, hogy minden feladat többe kerül, így az orvosi ügyelet, a belső ellenőrzés, a házi

segítség nyújtás és a munkaszervezet helyetti adminisztráció is, mivel az állami normatívák
részben lecsökkentek, részben megszűntek és ezek a költségek az önkormányzatokra
terhelődnek, amelyből egyedül Zirc, mint gesztor és székhely település tud pozitív anyagi
eredményt produkálni előnyös helyzetéből eredően.
4.) A Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi beszámolójának elfogadása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Zirc Kistérség Szociális Szolgáltató Központ kötelező 2012.
évi, évente kötelező beszámolóját megkaptátok. Kinek van kérdése, ha nincs akkor javaslom,
hogy fogadjuk el. Itt még megjegyezném, hogy a szolgáltató központ még nem kinevezett csak
megbízott vezetővel dolgozik, de szerintem a jelenlegi vezető alkalmas lenne hosszabb távon
is, de egy pályáztatás már eredménytelen volt a minimális többségi szavazat hiánya miatt.
Jelenleg a munkaszervezettől az orvosi ügyelet irányítása is a szociális szolgáltató központhoz
került, viszont a szociális szolgáltatónak 2013. évtől már nem kistérségi, hanem járási lett az
elnevezése függetlenül attól, hogy közvetlenül nem a járási hivatal fennhatósága alá, hanem a
zirci gesztor önkormányzat felügyelete alá tartozik.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
50/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy az előterjesztés mellékletében lévő Zirc
Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 2012. évi
tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
5. Anyakönyvi események hivatali helyiségen és hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyeztetéséről rendelet alkotás
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Ismerteti az előterjesztést.
Az előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása, ha nincs akkor kérem
szavazzunk a rendeletről.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 6/2013. (V.10.) sz. rendeletét az anyakönyvi események
hivatali helyiségen és a hivatali munkaidőn kívül történő engedélyezésének szabályairól
és díjazásairól.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
6.) A háziorvosi ellátási körzettel kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester

Albert Mihály polgármester: Az előző képviselő–testületi üléseken Szápár Község
Önkormányzata, már döntött azon szándékáról, hogy felbontja a Jásd – Szápár vegyes
háziorvosi körzetet, s ezzel egyidejűleg a csetényi vegyes háziorvosi körzethez kíván
csatlakozni. Csetény Község önkormányzata pedig döntött azon szándékáról, hogy a csetényi
vegyes háziorvosi körzet bővítéséhez hozzájárul.
E határozatokat most ismételten meg kell erősítenünk, az ÁNTSZ- el történt egyeztetésünknek
megfelelően.
Szápár Község Önkormányzata a Jásd – Szápár vegyes háziorvosi körzet felbontásával
kapcsolatos határozatát 2013.05.09 – i testületi ülésén megerősítette.
A jelenlegi ülésen a következő határozatot kellene meghozni Cseténynek is.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
51/2013. (V.10.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy a 20/2013. (II.14.) KT határozatát, mint
szándéknyilatkozatot megerősíti és véglegesíti arra
vonatkozóan, hogy Szápár település ellátását biztosító JásdSzápár háziorvosi vegyes körzet megszűnése után Csetény
település és Szápár település háziorvosi ellátását közös
körzetként hozzájárulásával engedélyezi attól az időponttól
amikor az új működési engedélyek jogerősen rendelkezésre
állnak, amely időpont előreláthatólag 2013. augusztus 1. Ez a
kezdési időpont indokolt esetben hosszabbítható.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Most pedig a tervezett és meghirdetett nyílt ülés végére értünk
és most lehetőséget adok még a nyílt ülésen a közérdekű problémák megvitatására.
Somogyi Barnabásné képviselő: Az Országgyűlési képviselőtől kaptam egy levelet arra
vonatkozólag, hogy a település iskolájából pedagógust lehet javasolni a Pannon Térség
Fejlődéséért Alapítvány „A pedagógusok a kistelepülésekért” címre. Nekem van egy
javaslatom, hogy az előbbi címre Somogyiné Lugosi Márta tanárnőt javasolnám.
Bognár Barnabás képviselő: Az iskola igazgatóját lehetne megkérdezni, ő ismeri a
pedagógusok munkáját és ő kit javasolna.
Varga József Endre képviselő: A testület is tehet egy közös javaslatot.
Albert Mihály polgármester: Én is megkaptam ezt a levelet és én akkor per pillanat Kovács
Lajos képviselő-társunkra gondoltam, de azóta tisztázódott, hogy ő nem kívánja vállalni a
felterjesztését, ebből eredően befogadhatjuk Somogyi Barnabásné képviselő-társunk
javaslatát, amennyiben a testület is egyetért Somogyiné Lugosi Márta tanárnő személyével.
Erre vonatkozóan kérnék egy határozathozatal nélküli .
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy a Pannon Térség

Fejlődéséért Alapítvány „A pedagógusok a kistelepülésekért” címre Somogyiné Lugosi
Márta tanárnőt javasolja.
Albert Mihály polgármester: Nekem ennek alapján feladatom, hogy Somogyiné Lugosi
Mártát, hogy vállalja-e a felterjesztést és ha igen akkor továbbítjuk a javaslatot és felkérem az
intézmény vezetőjét az érintett szakmai ajánlásának elkészítésére.
Bognár János képviselő: A településen nincsenek kihelyezve padok és az idősebb emberek
többször bejönnének a település központjába, de nem tudnak pihenni, ezért az a kérésem,
hogy lehetne-e kihelyezni padokat a település több pontján.
Albert Mihály polgármester: Természetes ennek nincs akadálya, de segítsetek abban, hogy
nevezettek meg helyeket, hogy hova helyezzük ki. A meglévő VALKOL-os autóbuszvárokba
ugyan nem lettek kihelyezve ülőkék, de utána fogok nézni a gyártónál, hogy utólag van-e mód
erre.
Varga József Endre képviselő: Szeretném bejelenteni, hogy a Csetényi Sportegyesület beadta
a műfüves pályára a pályázatot.
Albert Mihály polgármester: Meg vagyok lepődve, mert az önkormányzat nem írt alá semmit
és úgy tudom, hogy a sport a kiírás szerint nem is pályázhat, de ez nem a mai ülésünk
napirendje és utána is kell járni a képviselőtárs által közölt információnak.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy 2013. május 9-én volt az I. fokú bírósági ítélet
hozatal a Kutas Kft-vel fennálló peres ügyünkben. Még az írásos ítéletet nem kaptuk meg, de
előre láthatólag 2 – 2,5 millió Ft közötti összeg megfizetésére kötelezte az önkormányzatot a
bíróság a kb. 9 milliós követeléssel szemben. Megkérdezem a képviselő-testület tagjait, hogy
ha egyezségre kerülne sor a Kutas Kft-vel akkor a fenti összeg erejéig megegyezhetek-e, vagy
mindenképpen fellebbezzünk-e az ítélet ellen? Amennyiben a Kutas Kft fellebbez akkor nekünk
nincs döntési lehetőségünk. Sajnos a jog nem mindig az igazságot tükrözi, mert akkor a Kutas
Kft az általa képviselt átalánydíj jogcímén az el nem végzett munkáért nem kérhetne
ellenértéket, de ha azt nézzük, hogy a követelésének csak a 23-24 %-át ítélte meg a bíróság
akkor lehet, hogy érdemes volna lezárnunk az ügyet.
Bognár Barnabás képviselő: Véleményem szerint a megegyezést kellene támogatni.
Bognár János képviselő: Az én véleményem is az, hogy egyezzünk meg a Kutas Kft-vel.
Kovács Lajos képviselő: Én is a megegyezés mellett vagyok.
Albert Mihály polgármester: Kérek egy határozathozatal nélküli szavazást a megegyezés
támogatására vonatkozóan.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül úgy döntött, hogy elfogadja az I. fokú
bíróság ítéletét és támogatja a megegyezés lehetőségét a Kutas Kft-vel amennyiben a Kft
is partner.
Albert Mihály polgármester: Tájékoztatom a testületet, hogy Csetényi Körzeti Óvoda
épületére benyújtott napelemes pályázatunk elutasításra került formai okok miatt. Érdekesnek
találom, hogy Csetény és Márkó település, mint pályázó elutasításra került, Öskü viszont

elnyerte a támogatást, pedig mindhárom pályázatot ugyanaz a pályázatíró szerv és szakmai
grénium készítette el és nyújtotta be. Mi az elutasítást a pályázatíró cégen keresztül
megfellebbeztük a napokban, amely fellebbezés eredményéről még nincs információnk. Az
általános iskola igazgatója támogatási kérelemmel fordult hozzánk, ezért kérem, hogy erre
vonatkozóan a jegyző mondjon véleményt.
Müller József jegyző: Az Általános Iskola már nem az önkormányzat intézménye és emiatt
nekem az a véleményem, hogy ne az Általános Iskola igazgatója forduljon közvetlenül
segélykérelemmel a képviselő-testülethez, hanem a gyermek szülője. Az általános iskola
igazgatója a korábbi évek gyakorlatának megfelelően tankönyv kérelemmel is fordult a
képviselő-testülethez, de az iskola már nem az önkormányzat intézménye és az a javaslatom,
hogy a csetényi általános iskolások is a középiskolások és főiskolásokhoz hasonlóan
beiskolázási segélyben részesüljenek.
Bognár Barnabás képviselő: Több gyermek van a felsorolt listán akinek a szülője szerintem
nem szorul rá a támogatásra, szerintem a továbbiakban ez legyen az intézményfenntartó az
ügye.
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése, ha nincs akkor a nyílt
ülést 19 óra 15 perckor bezárom.
k.m.f.
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