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

/2013.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2013. július 11-én 18 órakor
Képviselő-testületének üléséről.

kezdődő Csetény Község Önkormányzat

Az ülés helye: Önkormányzat
Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak: Albert Mihály
Kovács Lajos
Bognár Barnabás
Bognár János
Gavacs Zsolt Kálmán
Somogyi Barnabásné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol:
Varga József Endre
Meghívott:

képviselő

Hajba Zsolt őrsparancsnok

Tanácskozási joggal meghívott:
Müller József

jegyző

Albert Mihály polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket.
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi
tagból 6 fő jelen van. Az ülést megnyitom. Mivel Varga József Endre jegyzőkönyv hitelesítő
nincs jelen, helyette Kovács Lajos képviselőt javaslom, kérem erről szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül jegyzőkönyv hitelesítőnek elfogadta Kovács
Lajos képviselőt.
Albert Mihály polgármester: A napirendi pontokkal kapcsolatban kinek van más javaslata,
ha nincs akkor kérem szavazzunk a napirendi pontokról.
Napirend előtt:
A 2013. I. félévi rendőrségi konzultációs fórum megtartása
Napirendi javaslat:
1./ A közterület használatáról szóló 10/2004. (VI.24.) KT rendelet felülvizsgálata
Előadó: Müller József jegyző
2./Csetény község helyi esélyegyenlőségi programjának a jóváhagyása
Előadó: Müller József jegyző
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3./ Tag delegálása a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Eladó: Albert Mihály polgármester
4.) A települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés
Előadó: Müller József jegyző
5.) Vegyes ügyek
a.) Tájékoztatás a II. félévi víz és csatorna díjakról
b.) Kutas Kft-vel kapcsolatos tájékoztatás
c.) Kövesdi utcai játszótér pályázatról tájékoztatás
d.) Tájékoztatás a 2013. 07. 20-i falunapról
Előadó: Albert Mihály polgármester
Zárt ülés
6.) Szociális ügyek
Előadó: Müller József jegyző
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi javaslatot.
Napirend előtt:
A 2013. I. félévi rendőrségi konzultációs fórum megtartása
Albert Mihály polgármester: Tisztelettel köszöntöm a jelenlévő Hajba Zsolt zirci rendőrőrs
parancsnok urat a rendőrség képviseletében és ma napirend előtt megtartjuk a 2013. I. félévi
rendőrségi konzultációs fórumot, amelyet a Belügyminisztérium a települések részére előírt,
ezért felkérem az őrsparancsnok urat a fórum megnyitására és az itt elhangzottak
megvitatására. Sajnálom, hogy a széleskörű közzététel ellenére kevés érdeklődő van jelen, de
a kábel tv-n majd szélesebb körben közzé tesszük a fórumot.
Hajba Zsolt: Köszöntöm a jelenlévőket és a testület tagjait. Minden településen rendőrségi
konzultációs fórumot kell tartani félévente, ennek keretében vagyunk most itt. A következőkre
szeretném felhívni a figyelmet. Mindenekelőtt az időskorú lakosság fokozott védelmére, mert
minden településen megjelentek az un. trükkös tolvajok, akik különböző okokkal próbálnak
bejutni az idős emberek lakásába. A legkülönbözőbb indokokat hozzák fel, pl. a szolgáltatók
képviseletében pénzt hoztak vagy az önkormányzat képviseletében segélyt hoztak. Itt
szeretném elmondani, hogy a különböző szolgáltatók készpénzforgalmat nem bonyolítanak le,
mert a visszajáró összeget számlákon vagy postán keresztül rendezik. A másik nagy probléma
az áldozattá válás, amikor is kiskorú gyermekek a fotóikat gyanútlanul felhelyezik a
különböző közösségi portálokra, ennek a tömeges előfordulásában a szülők tehetik a
legtöbbet, jobb hatékonyabb odafigyeléssel. A legtöbb településen, így Csetényben a korábban
létező lomtalanítási időszakában megjelentek a különböző nem települési lakosok, akik
megkeresik a lakókat, hogy a feleslegessé vált vasanyagot elvinnék az ingatlanokról és ezt a
helyzetet is sokan kihasználják, hogy a lakók bizalmába férkőzzenek. Mindenképpen
szeretném elmondani, hogy az elmúlt hónapokban, félévben Csetény településen csökkent az
un. ingatlanokra bekéredzkedő idegen száma. Csetény településen bizonyos időszakonként,
általában hetente megjelenik a rendőrségi autó és a körzeti megbízott – aki a településen
lakik – e két dolog jelenléte mindenképpen egy visszatartó erő. Magam is azt tapasztaltam,
hogy Csetény településen egyre kevesebb bűnügy fordul elő – jelenleg sincs rendőrségi ügy
folyamatban.
Albert Mihály polgármester: Kinek van kérdése a parancsnok úrhoz?
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Kovács Lajos alpolgármester: Mit jelent az ellenőrzés, milyen időszakonként történik, nappal
vagy éjszaka?
Hajba Zsolt: A rendőrség ha kimegy egy településre az ellenőrzései során nem tudja külön
választani, hogy helyi lakost vagy idegent ellenőriz, ebben nem tehet különbséget. Az
ellenőrzések hetente bizonyos napokon történnek változó időpontokban.
Bognár János képviselő: Milyen mérőszámok alkotják, hogy Csetény az elmúlt időszakban
viszonylag kedvező besorolásúvá vált, mert azért történnek pl. balesetek.
Hajba Zsolt: Az ellenőrzések célja az, hogy a polgárok lássák és érzékeljék a településeken
folyamatosan megjelenő rendőröket.
Bognár János képviselő: Az ellenőrzések során többször előfordult, hogy délután a földekről
hazatérő polgárokat is szondáztatták, kérdezném, hogy mi az a minimális szint amit a szonda
még nem jelez.
Albert Mihály polgármester. Akkor én is kapcsolódnék ehhez a kérdéskörhöz, mert vannak
olyan gyógyszerek amiket szednek az emberek és annak is lehet olyan hatása, amelyek már
adott esetben arra utalhatnak mint ha ivott volna.
Hajba Zsolt: A rendőrségnél használatos készülékek hitelesítettek és egy bizonyos
tűréshatárral rendelkeznek, ami a legminimálisabb alkohol fogyasztást még nem érzékeli.
Szeretném tájékoztatni a lakosságot is pl. 025 mg/l szint alatt, közigazgatási bírság, 026 mg/l
felett bűncselekmény kategóriáról beszélünk.
Albert Mihály polgármester: Szerencsések vagyunk, ha tényleg nincs folyamatban lévő ügy,
de a rendőrségi létszám ellátottság miatt bizony nem túl sűrű az ellenőrzés és a közrend
védelmi hatékonyság, mert továbbra is sok a randalírozás és a településen belüli károkozás,
főleg hétvégeken. Tehát van mit javítani a helyzetünkön a jövőben és kérem parancsnok urat,
hogy ebben legyenek partnerek lehetőségeik szerint. Van-e még valakinek kérdése a
parancsnok úrhoz, ha nincs akkor a napirend előtti rendőrségi fórumot bezárom,
megköszönöm Hajba Zsolt úr előadását és válaszait. Most pedig kezdjük el a testületi ülést, a
napirendek tárgyalását.

NAPIRENDI PONTOK TÁRGYALÁSA
1./ A közterület használatáról szóló 10/2004. (VI.24.) KT rendelet felülvizsgálata
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Az önkormányzat közterületének használatáról szóló rendelet
felülvizsgálata részben jogszabályi előírások miatt – az önkormányzatoknak kötelessége a
közterület filmforgatású célú használatával kapcsolatos feltételeket szabályozni a
rendeletében -, a másik pedig mivel a közterület használatáról szóló alaprendeletünk 2004ben lett megalkotva indokoltnak láttam, hogy egységes szerkezetben terjesztem a testület elé
nem pedig a 2004. évi rendelet módosításaként. Az előterjesztésem tartalmazza a rendelet
egységes szerkezetét, a rendelettervezet hatásvizsgálatát. A rendelet mellékletében szereplő
díjakkal kapcsolatban kérném a képviselő-testület álláspontját hogy változtassunk a
mellékletben szereplő díjakon vagy maradjanak a javasolt díjtételek. A rendeletek már nem
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tartalmazhatnak szabálysértési szankcionálási lehetőséget, de ez nem azt jelenti, hogy
felelősségre vonás nem létezik. A közterületek használatának ellenőrzését a hivatal útján látja
el és a közterületek használatának engedélyezése során a jegyző a közigazgatási hatósági
eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. 94/a §-a szerint jár el.
Az eljárás általában kérelemre indul, tehát a közterület használónak a rendelet 1. sz.
mellékletében lévő kérelem nyomtatványon kell kérni az engedélyt. A szabálysértésekkel
szemben a közigazgatási bírság és a helyszíni bírság azok a lehetőségek amelyek
szankcionálásként szóba jöhetnek.
Bognár János képviselő: A korábbi években bevett gyakorlat volt, hogy végig járták a
mutatványosokat és a helyszínen fizettették be a közterület foglalási díjakat.
Müller József jegyző: A jövőben utána fogok nézni, hogy a gyakorlatot hogyan alkalmazzák
más önkormányzatoknál. Amennyiben úgy látjuk akkor a rendeletet a későbbiekben a
tapasztalok birtokában módosíthatjuk. A jelen rendelet 15 nap múlva lép hatályba, tehát
2013. 07. 26-án.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás akkor kérem fogadjuk el a
rendeletet.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 7/2013. (VII.11.) önkormányzati rendeletét a közterületek
használatáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2./Csetény község helyi esélyegyenlőségi programjának a jóváhagyása
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: A jogszabályi rendelkezés volt, hogy a települési önkormányzatok
alkossák meg a helyi esélyegyenlőségi programjukat. Az igaz, hogy 50 főnél kevesebb
lélekszámú önkormányzatoknak nem lenne kötelező esélyegyenlőségi programot alkotni,
viszont a jövőben benyújtandó önkormányzati pályázatoknál nélkülözhetetlen a helyi
esélyegyenlőségi program léte. A programot évente felülvizsgálni szükséges akár jogszabályi
változás miatt akár helyi okok miatt. Kérem, hogy a képviselő-testület a határozati javaslat
szerint fogadja el az esélyegyenlőségi programot.
Albert Mihály polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a határozati javaslatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

szavazattal,

64/2013. (VII.11.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés mellékletét képező Helyi Esélyegyenlőségi
Programban leírtakat elfogadja és az abban foglaltak
megvalósítására törekszik.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
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3./ Tag delegálása a Zirci Járás Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába
Eladó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A korábbi társulási formában automatikus volt, hogy a
polgármester képviselte az önkormányzatot a társulási tanácsba, a polgármester
akadályoztatása esetén helyettesíthette az alpolgármester, de most a jogszabályi változás
következtében a képviselő-testület a képviseletre delegálhat más képviselőt is.
Bognár János képviselő: Én javaslom delegálni az alpolgármester urat.
Kovács Lajos alpolgármester: Még a korábbi időszakban amíg az önkormányzat volt az
iskola fenntartója könnyebben megoldható lett volna, hogy részt vegyek a társulási tanács
ülésein, de ma amikor már nem az önkormányzat a fenntartó körülményesebben oldható meg,
hogy az általában délelőtti órákban tartott társulási tanácsüléseken részt vegyek, így
köszönöm a bizalmat, de ezt nem tudom vállalni. Én úgy gondolom, hogy továbbra is a
polgármester képviselje az önkormányzatot.
Somogyi Barnabásné képviselő: Ha így áll a dolog akkor maradjon a polgármester a
képviselőnk a tanácsban.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs más javaslat akkor én vállalom, igaz hogy nem
sértődtem volna meg, ha másnak kell a sok ülésre járnia. Hozzuk meg a határozatot a
delegálásról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

65/2013.(VII.11.) KT határozata
1./ Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Zirci Járás
Önkormányzati Társulása Társulási Tanácsba az önkormányzat
képviseletére – figyelemmel a Társulási Megállapodás VI.
Fejezet 42. pontjára – Albert Mihály polgármestert delegálja.
2./ Csetény Községi Önkormányzata Képviselő-testülete utasítja a
polgármestert, hogy az 1./ pontban részletezett döntésről a
határozat kivonat megküldésével értesítse a Zirci Járási
Önkormányzati Társulást.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
4.) A települési értéktár létrehozásával kapcsolatos döntés
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a magyar nemzeti
értékekről és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény alapján a települési
önkormányzat települési értéktárat hozhat létre. Mivel az értéktár létrehozása nem kötelező
így a képviselő-testület úgy is állást foglalhat, hogy jelenleg nem kívánja létrehozni és majd a
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későbbiekben visszatér erre. Amennyiben a testület nem hoz létre értéktárat, akkor kérem,
hogy az előterjesztés mellékletében szereplő határozati javaslat szerint hozza meg döntését.
Albert Mihály polgármester: Kinek van észrevétele, javaslata, ha nincs akkor kérem hozzuk
meg a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen
ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

szavazattal,

66/2013. (VII.11.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának a Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy A magyar nemzeti értékekről és
hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény felhatalmazása
alapján, hogy a települési önkormányzat települési értéktárat
hozhat létre, jelenleg Csetény Község Önkormányzata települési
értéktárat nem kíván létre hozni.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
5.) Vegyes ügyek
a.) Tájékoztatás a II. félévi víz és csatorna díjakról
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A képviselő-testület tagjainak kiküldésre került a Bakonykarszt
tájékoztatója a 2013. 07. 01. után alkalmazandó ivóvíz szolgáltatási és szennyvíz szolgáltatási
díjakról, amelyek ahogy a sajtó és a média is hírül adta kormánydöntés alapján 10 %-kal
csökkennek. Tájékoztatom a lakosságot, hogy a július 1. után az ivóvíz szolgáltatási díj
229,20 Ft/m3, a szennyvíz szolgáltatási díj 280,1 Ft/m3. A továbbiakban el szeretném
mondani, hogy a rezsicsökkentés ellenére az önkormányzatokat nem teljesen kedvezményezi,
mert az eddigiekben a tartalékba kerülő amortizációs összegek csökkenni fognak, aminek
hosszútávon van jelentősége, mert nem képződik olyan mértékű tartalék, amelyből a szükséges
felújításokat fedezni lehetne, így egyre nagyobb mértékben kell az önkormányzatoknak
beszállni a működtetés költségeibe.
Bognár János képviselő: Van nekünk egy szennyvíz érdekeltségi számlánk, amelyen lévő
összeget fel tudjuk-e használni felújítási célokra.
Albert Mihály polgármester: Ez végül kizárólag a vízzel kapcsolatos felújításokra lett
képezve, más önkormányzati célú felújításra nem valószínű, hogy használható és még az is
bent van a pakliban, hogy ebből a Bakonykarszt, mint üzemeltető más önkormányzatok
céljaira is végezhet ráfordításokat. Arra vonatkozóan, hogy ezt a tartalékot lehet-e
minimalizálni nem tudom, de mindenképp meg fogom majd érdeklődni.
b.) Kutas Kft-vel kapcsolatos tájékoztatás
Albert Mihály polgármester: Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy megkaptuk az I. fokú
bírósági ítéletet a Kutas Kft-vel kapcsolatos bírósági perünkben. Jelenleg még nem jogerős az
ítélet. Az előző ülésünkön a képviselő-testület felhatalmazott a Kutas Kft-vel történő
megegyezésre, ez a megegyezés attól is függ, hogy a Kutas Kft. az ítéletet megfellebbezi-e
vagy nem. Amennyiben fellebbeznek jelenleg nincs módunk megegyezésre, ha nem
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fellebbeznek akkor ahogy már régebben is említettem 2.000.000 Ft körüli összeget kell
kifizetnünk részükre, amely összeg az eredeti követelésüknek kb. 20-25 %-a.
c.) Kövesdi utcai játszótér pályázatról tájékoztatás
Albert Mihály polgármester: A héten megkaptuk a határozatot arra vonatkozóan, hogy a
benyújtott pályázatunkat a Kövesdi utcánál megvalósítandó játszótérre támogatják, 3.4 millió
Ft értékben. A pályázat utófinanszírozott és 2013. december 31-ig a pályázati támogatás 10
%-os mértékéig számlát szükséges kibocsátanunk, hogy megkezdtük a beruházást, ezáltal lesz
biztosított a jogfolytonosság. Reméljük, hogy pénzt is látunk előbb-utóbb. Én szeretném kérni
Gavacs Zsolt és Bognár János képviselő-társakat, mint közelben lakókat, hogy a beruházás
folyamán ők kövessék a munkálatokat és vegyenek részt a megvalósítás irányításában, hogy
ne azt követően derüljön ki, hogy a kivitelezés nem az elvárásoknak megfelelően történt.
Bognár János képviselő: Köszönöm és vállalom.
Gavacs Zsolt képviselő: Természetesen én is vállalom.
d.) Tájékoztatás a 2013. 07. 20-i falunapról
Albert Mihály polgármester: Ebben az évben július 20-án lesz a hagyományos falunapunk,
a program a hétvégén felkerül a csetényi honlapra. Szeretném állásfoglalását kérni a
testületnek azzal kapcsolatban, hogy rendeljek-e külön színpadot, vagy rendeljünk-e mobil
WC-ket, mivel a kastély épülete folyamatosan egész nap nyitva van és a mosdókat egész nap
igénybe lehet venni.
Bognár Barnabás képviselő: Én úgy látom, hogy a kastélyban lévő vizesblokk felújításra
szorulna.
Albert Mihály polgármester: Azon nem vitatkozok, hogy a vizesblokk hosszútávon felújításra
szorul-e vagy nem, de még a hétvégén a falunapon a vizesblokk felújítás nélkül is maximálisan
használható. A bérelni tervezett színpaddal kapcsolatban annyit szeretnék elmondani, hogy
nem fedett színpadról lenne szó, nekünk kellene gondoskodni a színpad ideszállításáról és
visszaszállításáról, összeszereléséről is, amely komoly költséget jelentene sem emberi
erőforrás nincs hozzá. Úgy gondolom, hogy a rendezvényt, konkrétan a bált a kastélyban
kulturáltan meg tudjuk tartani és ott van fedett színpad is, az ablakokat pedig nyitva lehet
hagyni, ugyanúgy, mint egy nyári lakodalmi rendezvényen, továbbá úgy értesültem, hogy a
lovas rendezvény nem kerül megtartásra, így az éjszakai buliba már 50-60 fővel kevesebb
résztvevő lesz. A nyílt ülésen kinek van még kérdése?
Somogyi Barnabásné képviselő: A rendezési tervünkkel kapcsolatban szeretném kérdezni,
hogy hogyan áll az ügy?
Bognár Barnabás képviselő: Történtek-e változások a rendezési tervnél a korábbi állapothoz
képest?
Albert Mihály polgármester: Nincs változás az előző évi elfogadott állapothoz képest,
amikor is a képviselő-testület nem volt hajlandó elfogadni és tovább engedni azt a rendezési
tervet, amit a főépítész is aláírt és elfogadhatónak tartott. A főépítész aláírása garanciája
kell, hogy legyen a jogszabályi megfelelőségnek. Én testületi akarat nélkül ebben továbblépni
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nem tudok, de nagyon komoly anyagi kár érheti az önkormányzatot ennek kapcsán, ha az
eddigieket hagyjuk veszendőbe menni akár meg is büntethetnek bennünket az új rendezési terv
hiánya miatt is.
Bognár János képviselő: A Református templom kertjében lévő felújítással kapcsolatban
szeretnék kérdezni, hogy a templomhoz történő feljáró nem kerül-e megszüntetésre a jövőben,
mert ezzel kapcsolatban a faluban különböző hírek szóbeszéd tárgyát képezik.
Albert Mihály polgármester: Hivatalosan nincs semmilyen tudomása az önkormányzatnak a
beruházással kapcsolatban, de mindenképpen írásos tájékoztatást fogok kérni a református
egyháztól, amelyről tájékoztatást adok. Ha nincs több kérdés, hozzászólása akkor a nyílt
ülést 20 óra 15 perckor bezárom.
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