NYÍLT ÜLÉS N A P I R E N D I P O N T J A I NAK

TÁRGYALÁSA

amely folytatólagosan felvéve Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013.
09. 13-án 19 óra 05 perckor kezdődő nyílt üléséről.
Albert Mihály polgármester: Mivel állandó jegyzőkönyv hitelesítő Bognár Barnabás
megérkezett, ezért a nyílt ülésen Bognár Barnabás a jegyzőkönyv hitelesítő. Elkezdjük a nyílt
ülés napirendi pontjainak tárgyalását. Az írásban kiküldött nyílt napirendek sorrendjét
javasolnám módosítani az alábbiak szerint:6/a Szivárvány Alapítvány kérelmével kapcsolatos
határozathozatal, a 6/b napirend pedig a Baptista Egyház kérelmével kapcsolatos döntés, a
7/A Az iskolai támfallal kapcsolatos határozathozatal, a 7/b a Csetényi Sportegyesület
kérelme a műfüves pályára vonatkozó pályázati önrész önkormányzati biztosításával
kapcsolatosan, a 7/C A Csetényi Sportegyesület kérelme a sportöltöző átalakításával
kapcsolatos pályázat önrészére vonatkozóan. A zárt ülés 9. napirendjének id Vörös József
magánszemély kérelmét, 10. napirendnek pedig a szociális ügyeket javaslom tárgyalni. Ha
nincs más javaslat akkor kérem, hogy a változtatásokkal együtt szavazzunk a napirendi
javaslatról.
Nyílt ülés
1./ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
2./Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
3./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Eladó: Albert Mihály polgármester
4.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító
okiratának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
5.) Beiskolázási támogatásokról döntés
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./a Szivárvány Alapítvány kérelmével kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
b.) A Baptista Egyház kérelmével kapcsolatos döntés
7./ Vegyes ügyek
a.) Az iskolai támfallal kapcsolatos határozathozatal
b.) A Csetényi Sportegyesület kérelme a műfüves pályára vonatkozó pályázati önrész
önkormányzati biztosításával kapcsolatosan
c.) A Csetényi Sportegyesület kérelme a sportöltöző átalakításával kapcsolatos pályázat
önrészére vonatkozóan.
Előadó: Albert Mihály polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a napirendi pontokat az
ismertetett változtatásokkal együtt.
NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri beszámoló
Előadó: Albert Mihály polgármester
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Albert Mihály polgármester: Ismerteti a polgármesteri beszámolót, a beszámoló a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy az óvodai
napelemes pályázatunkkal kapcsolatban a kifogásunknak helyt adtak és a pályázatot
hiánypótlás után ismét el fogják bírálni. Ez a pályázat utófinanszírozott, mindenképpen a
sikeres megvalósítás után tudunk a pályázati forráshoz hozzájutni. Kinek van kérdése, ha
nincs akkor kérem, hogy határozathozatal nélkül fogadjátok el a polgármesteri jelentést.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a polgármesteri jelentést.
2./Lejárt határidejű határozatokról jelentés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A lejárt határidejű határozatokról a jelentést írásban
megkaptátok. Kinek van kérdése, hozzászólása?
Kovács Lajos alpolgármester: A lejárt határidejű jelentés nagy terjedelmű, több hónapot
átfog, ezen a jövőben jó lenne változtatni.
Müller József jegyző: A jövőben figyelni fogok, hogy 2 vagy 3 ülés után a lejárt határidejű
határozatokról a jelentés beterjesztésre kerüljön.
Albert Mihály polgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólása akkor kérem, hogy
fogadjátok el.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 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./ Beszámoló az önkormányzat 2013. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről
Eladó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A beszámolóhoz a számszaki adatokat tartalmazó táblázatok
kiküldésre kerültek, mivel a jogszabály szerint az I. féléves teljesítést 2013. szeptember 15-ig
tárgyalni kell. Kinek van hozzászólása, kérdése?
Kovács Lajos alpolgármester: Szeretném megkérdezni, hogy a 2. sz. melléklet építmény
üzemeltetése megnevezés alatt milyen tartalom van?
Pálinkás Istvánné gazd.vez: A korábbi évek táblázataiban ezek a kiadások többségében a
községgazdálkodás szakfeladaton jelentek meg.
Albert Mihály polgármester: A félév nem mindig az éves arányosságot tükrözi, de viszont a
könyvelés és a nyilvántartások alapján tényszámok és nem kirívóan térnek el az
előirányzatoktól, ezért kérem, hogy fogadjuk el az I. félévi teljesítést.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.

74/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy az önkormányzat 2013. I. félévi
költségvetéséről szóló tájékoztatót a mellékelt számszaki adatok
alapján, elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
4.) A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Alapító
okiratának módosítása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Társulási Tanács Alapító okiratával kapcsolatos módosító
határozat tervezetek, valamint a felhatalmazó levél a testületi anyagban kiküldésre került.
2013. december 31-vel a hulladékgazdálkodás rendszerét a kormány bizonyos pontokon át
kívánja alakítani a rezsicsökkentés lehetőségének érdekében. A jövő évtől kezdődően csak
nonprofit társaságok végezhetik a hulladékgazdálkodási és begyűjtési tevékenységet. A
jelenlegi szolgáltató a GYŐRSZOL Zrt. a leendő formában már nem biztos, hogy részt kíván
venni a szolgáltatásban. A Nagytérségi Társulás Tanácsa az Alapító okiratot fenti tények
miatt is több ponton módosította és jóváhagyását küldte meg tagönkormányzatoknak így
nekünk is és várja, hogy szeptember 30-ig az önkormányzatok tárgyalják meg a 4 határozati
javaslati tervezetet és döntést hozzanak. Az Alapító okirat módosítására vonatkozik mind a 4
határozati javaslat, de ebből a negyedik pedig egy felhatalmazó levél aláírása, amely az
felhatalmazást ad a jövőben, hogy a Társulási Tanács az önkormányzatoknak bármely
fizetési kötelezettségük elmulasztása miatt inkasszót nyújthasson be az önkormányzat
pénzforgalmi szolgáltatójához. Tehát ha a Győr város kiszáll a szolgáltatásból akkor
leinkasszálhatja a társulás a közel 10 millió Ft-os tartozásunkat , amelyet a Győr város
előlegezett meg és jelenleg 10 éves futamidővel és kemény kamattal törlesztünk. Kinek van
kérdése, hozzászólása?
Bognár János képviselő: A GYŐRSZOL nyilvánvalóan azért száll ki, mert a nonprofit alapú
tevékenységben már nem kíván részt venni.
Kovács Lajos alpolgármester: A Győrszol fele fennálló fizetési kötelezettségünket előbbutóbb ki kell fizetni, mert bíróságra is kerülhet a dolog és az összeg nem lesz kevesebb
nagyon a magas kamatok miatt.
Bognár János képviselő: Ha aláírjuk a felhatalmazó levelet akkor gyakorlatilag mindenféle
hátralékkal kapcsolatban inkasszót indíthat a Nagytérségi Társulási Tanács nemcsak a
kérdéses hitel önrészünkkel kapcsolatban. Gondoljuk át, hogy az ismertetett határozati
javaslatok közül mindegyiket elfogadjuk-e? Javaslom, hogy fogadjuk el az első három
határozati javaslatot a negyedikre pedig majd később visszatérünk.
Albert Mihály polgármester: Ha a Bognár János javaslatával egyetértetek akkor, akkor
kérem, hogy egyenként szavazzunk az első három határozati javaslatról.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
75/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás
Alapító okiratának módosítását az előterjesztésben foglaltak
szerint elfogadja.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
76/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert, hogy az Alapító okirat módosításának
elfogadásáról (a 4. határozat teljesítésének kivételével) a Győr
Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Társulást a három határozat
megküldésével értesítse.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
77/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy a … számú mellékletben
foglalt és átvezetett , módosításokat tartalmazó Alapító okirat
aláírására a 4. határozati javaslat tervezet kivételével.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: az Alapító okirat módosításának a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás valamennyi tag
önkormányzata általi elfogadását követő 30 nap
5.) Beiskolázási támogatásokról döntés
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: Az előző évekhez hasonlóan a képviselő-testület évente a
különböző iskolákban tanuló csetényi állandó lakhelyű, nappali tagozaton tanulók részére
beiskolázási támogatást adhat, függetlenül, hogy ez nem kötelező támogatás, csak adható. A
jelenlegi költségvetésünket ismerve és a tavalyi támogatások alapján az alábbi javaslatot
terjesztem a képviselő-testület elé. Az óvodás gyermeke részére 6.000 Ft/fő, az általános
iskolás tanulók részére 9.000 Ft/fő. (A korábbi években a képviselő-testület a tankönyvek
árához járult hozzá és ezen a címen az általános iskolásoknak külön beiskolázási segélyt nem
adott.) Mivel 2013. január 1-vel fenntartói változás következett be, így már nem az
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önkormányzat az iskola fenntartója, ezért dönthetne a testület a beiskolázási segély mellett.
A középiskolás tanulók részére 13.000 Ft/fő, az egyetemisták, főiskolások részére 20.000
Ft/fő. Kérem, hogy a határozati javaslatot fogadjátok el ha egyetértetek a felvázolt
javaslatommal.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
78/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a Csetény településen állandó bejelentett
lakással rendelkező nappali tagozatos tanulókat beiskolázási
segélyben részesíti, az alábbiak szerint:
Óvodás gyermekek: 6000 Ft/fő (Csetény-Szápár
Önkormányzatok Óvodai Intézményi Társulása
intézményébe beíratott gyermekek részére )
Általános iskolás tanulók: 9000 Ft/fő
Középiskolás és felsőfokú képzést ( OKJ – tanfolyam )
folytató tanulók:
13000 Ft/fő
Főiskolások, egyetemisták: 20000 Ft/fő
A beiskolázási segély kifizetésének a feltétele: az általános
iskolánál a csetényi iskola által elkészített tanulói névsor, az
évfolyam feltüntetésével, egyéb esetetekben az iskola
látogatási igazolás leadása a Csetényi Közös Önkormányzati
Hivatalba.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2013. Szeptember 30. ( iskolalátogatási
igazolványok leadás )
2013. Október 30. ( a kifizetés )
A 2013. Szeptember 30-i határidő be nem tartás jogvesztő.
6./a Szivárvány Alapítvány kérelmével kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A Szivárvány Alapítvány kérelmével kapcsolatban javaslom az
alábbi határozati javaslat elfogadását, mivel ez a 40.000 Ft-os összeg hozzánk már egyéb
csatornán megérkezett, ezt nem az önkormányzat elsődleges forrásából adjuk át, csak
számvitelileg ez a megoldás járható.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
79/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy támogatja a Szivárvány Alapítvány iskolai
rendezvényeit bruttó 40.000 Ft összegben.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
b.) A Baptista Egyház kérelmével kapcsolatos döntés
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Albert Mihály polgármester: Beérkezett a Baptista Egyház kérelme, amely kiküldésre került
a képviselő-testület részére. A gyülekezet a Petőfi u. 66. sz. alatti imaházuk felújításához kér
segítséget, hozzájárulást a képviselő-testülettől. Lehetőség szerint a bekerülési költség 40 %át jelölték meg a kérelmükben önkormányzati támogatási igényként.
Somogyi Barnabásné képviselő: Én úgy emlékszem, hogy 2011-ben már adtunk támogatást a
gyülekezet részére. Én 200.000 Ft-ot javaslok.
Albert Mihály polgármester: Kinek van más javaslata, ha nincs akkor szavazzunk a 200.000
Ft támogatásról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
80/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a Csetényi Baptista Gyülekezet (8417 Csetény,
Petőfi u. 66.) a gyülekezeti ház felújítási költségeihez
bruttó 200.000 Ft értékben támogatást biztosít a 2013. évi
költségvetési tartalékának terhére. Az összeg a támogatási
megállapodás megkötése után kerülhet utalásra utólagos
elszámolással a felhasználásról.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
7./ Vegyes ügyek
a.) Az iskolai támfallal kapcsolatos határozathozatal
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A korábbi üléseinken már tájékoztatást adtam, hogy az iskolai
támfalat a Csetény, Rákóczi u. 521 hrsz-on fel kell újítani. A támfal közel 50 m-es szakaszon
veszélyessé vált. Különböző időpontokban jelen voltak a Kormányhivatal, a
Belügyminisztérium és a katasztrófavédelem szakemberei is és helyszíni szemlét tartottak.
Mindannyian az írásos véleményeik alapján kontrolálták az adott helyzetet és a problémakört
indokoltnak találták. Ezek után megkerestem a GEOSZOLG Kft-t, mint szóba jöhető
kivitelezőt, aki kompletten elvégeztetné a szakértői, a pályázat előkészítési és kivitelezői
munkákat is és kértem, hogy segítsen a pályázat összeállításában, amelynek eleget is tett. A
vis maior pályázat 2013. szeptember 6-án benyújtásra került, amelyhez még mellékelnünk kell
a képviselő-testület támogatásáról szóló határozatot (amit a mai ülésen kívánok
előterjeszteni), valamint a pályázati anyag részét képezi az a műszaki szakértői vélemény,
amelyet a ROSETTA Környezetvédelmi és Mérnöki Bt készített el s kérem a képviselőtestületet, hogy a szakértői vélemény díjának kifizetéséhez is járuljon hozzá, amely 120.000
Ft + Áfa összeg. Tehát két határozat hozatala szükséges, egyik a pályázat beadására
vonatkozóan, másik pedig a szakértői vélemény díja. A határozat tervezetet a GEOSZOLG
szerkesztette, amelyet írásban megkaptatok. Lehetőleg attól a formátumtól ne térjünk el.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
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81/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete az ülésén úgy határozott, hogy vis maior
támogatás címen támogatási igényt nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: Csetény, Rákóczi u. 521. hrsz. Iskola mögötti falkárosodás
helyreállítása

helye:(pontos cím és helyrajzi szám(ok)). Csetény, Rákóczi u. 521. hrsz.
EBR42: 2013/170789
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)
Biztosító kártérítése
Egyéb forrás
Vis maior támogatási igény
Források összesen

2013. év
5.194.300,- Ft
----Ft
----Ft
46.748.700,- Ft
51.943.000,- Ft

%
10 %
----90 %
100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 51.943.000,- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
A testület, (illetve 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)
Biztosító Társaság megnevezése
xxx
Biztosítási szerződés száma
xxx
Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.
*A képviselő testület, illetve (társulási tanács) határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra
értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztüli
fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási
szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
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 a saját forrás összegét a 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.14.) számú
Önkormányzati Rendeletében a költségvetési tartalék terhére biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert az igénybejelentés benyújtására.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: Kérem, hogy a szakértői díj kifizetésével kapcsolatosan a
képviselő-testület hozzájárulását az alábbi határozati javaslat elfogadásával.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, az alábbi határozatot hozta.
82/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott, hogy a Csetény, Rákóczi út 521 hrsz –ú Általános
Iskola mögötti felszínmozgásra ( támfal, sportpálya, és
vízelvezető károsodás ) benyújtott vis maior pályázathoz
elkészített műszaki szakértői vélemény díjának ( 120 000 + ÁFA
Ft értékben ) a kifizetését engedélyezi, a 2013. évi költségvetési
tartaléka terhére, a Rosette Környezetvédelmi és Mérnöki
Betéti Társaság ( 1112 Budapest, Kérő út 18. ) részére, a
kiállított számla ellenében a szükséges mellékletekkel.
A szakértői vélemény elkészült és a benyújtott vis maior
pályázati anyag részét képezi.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
b.) A Csetényi Sportegyesület kérelme a műfüves pályára vonatkozó pályázati önrész
önkormányzati biztosításával kapcsolatosan
Albert Mihály polgármester: Ismerteti az előterjesztését és ezen belül az előzményeket. A
részletes előterjesztés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Kottyán Károly Sportegyesület elnöke: A polgármester előterjesztése után szeretném
elmondani, hogy a műfüves pálya pályázatának önrésze és az öltöző felújítására benyújtott
pályázat önrésze együttesen 10.849.454 Ft összeg lenne, amely összegű támogatást kérnénk
az önkormányzat képviselő-testületétől. Az előterjesztésben felsorolt negatívumok
véleményem szerint lehet, hogy bekövetkeznek, lehet hogy nem következnek be, ilyen mértékig
ahogy az előterjesztésben szerepelnek. A pálya földterületével kapcsolatban szeretném
elmondani, hogy elindítottuk a Földhivatalnál az eljárást, hogy a terület a sportegyesület
tulajdonába kerüljön. Jelenleg még nem tudunk jogerős tulajdoni lapot bemutatni, ami egy az
egyben igazolja a sportegyesület tulajdonosi jogosultságát. Most a nem hiteles tulajdoni lap
csak azt tudja igazolni, hogy az eljárás megindult. A továbbiakban szeretném elmondani,
hogy a pálya építésével kapcsolatosan a több mint 7 millió Ft-os önrész mellé egy közel 18
millió Ft-os pályázati rész jön, amit nem szabadna kihagyni. Az elmúlt években a településen
nagyon kevés felújítás volt. Az MLSZ-el a Sportegyesületnek 2013. 09.20-ig kell szerződést
kötni. Eddig a határidőig adott az MLSZ számunka határidő hosszabbítást. Szeretném még
elmondani, hogy a megépített építmény a jövőben itt marad a településen és a településnek
egy olyan objektuma lehet, ahol a fiatal korosztály sportolhat.
Albert Mihály polgármester: Szeretnék reagálni az elnök úr előző szavaira, mert a
költségvetésből vissza lehet keresni, hogy évente minimum 20 millió Ft értékben történtek
beruházások saját erőből az intézményi működtetés és karbantartás mellett, amely pl. utak,
járdák felújítása, csapadékvíz elvezető árok felújítása stb. Saját erőből a környező
önkormányzatok kevesebbet ruháztak be.
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Somogyi Barnabásné képviselő: A képviselői tisztség megbízásával a település közössége
ránk bízta a közösség vagyonát, felelősen kell gondolkodnunk, mert lehet hogy a következő
években a döntéseink után még az éves működés költségeit sem tudjuk biztosítani az
egyesületnek és akkor mit fog csinálni a sportegyesület?
Kottyán Károly SE elnök: A jövőbe nem látok, pályázni nem mindig lehet, a pályázati
forrásokat nem mindig tudjuk előteremteni, de úgy gondolom, hogy lesznek más lehetőségeink
is, amellyel meg tudjuk oldani dolgainkat, optimistán kell előre tekinteni.
Albert Mihály polgármester: Véleményem szerint a sportegyesület a műfüves pálya
megépítésére, de főleg a fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan egyáltalán nem
megalapozott „üzleti tervvel” rendelkezik, feltételezésen alapulnak egyes megállapítások a
Sportegyesület vezetés részéről és nem biztos, hogy e támogatás során megvalósuló pályának
a fenntartási költségeit az egyesület elő tudja teremteni. Szeretném még megjegyezni, hogy a
sportegyesület igazolt játékosai többségében vidékiek, akkor kinek is épül a pálya a csetényi
önkormányzat közpénzéből?
Bognár János képviselő: Korábban szándéknyilatkozat alapján úgy döntöttünk, hogy amikor
a sportegyesület tulajdonába kerül ahol a pálya megépítésre kerül akkor vesszük fel ismét
napirendre.
Albert Mihály polgármester: Egyébként még a mai napon sem rendelkezünk a tulajdont
igazoló hiteles tulajdoni lappal.
Kovács Lajos alpolgármester: Véleményem szerint válasszuk ketté a pálya megépítését és az
öltöző felújítását. Én tudatában voltam annak, hogy a Sportegyesület az önkormányzattól
várja az önrészt mind a két esetben.
Varga József Endre képviselő: Meghallgatva az előterjesztésedet szeretném elmondani,
hogy abból is kitűnik, hogy a sportkérdésben a polgármester amatőr, mert a szabályok szerint
valóban 10 ember használja egyszerre a pályát, de a nap 24 órából áll, így naponta akár 10 x
24, azaz 240 ember sportolhat rajta. Ilyen alapon a nagypálya teljesen gazdaságtalan, mert a
több mint egy hektáros területen egyszerre csak 22-en játszanak.
Bognár Barnabás képviselő: A pálya megvalósítása során a jövőben még további előre nem
látható költségek előjöhetnek. Azon az állásponton voltam és vagyok, hogy itt nem csupán a
több mint 7 millió Ft átadásáról van szó, hanem a 15 éves kötelezettségek vállalása, amik
előre nem láthatóak. Nem szabad magunkat lenullázni, mert akkor rosszul fogunk járni és
véleményem szerint a támogatási megállapodásban le lehet írni, hogy a sportegyesület a
jövőben nem kér többletforrásokat működésre és a pálya fenntartására.
Kottyán Károly SE elnök: Ha nem kapok biztatást arra vonatkozóan, hogy az önrészt az
önkormányzat átadja, akkor én nem fogok bele a pálya területének a megvásárlásába.
Somogyi Barnabásné képviselő: Én úgy gondolom, hogy a településnek ez egy nagyon nagy
feladat.
Bognár Barnabás képviselő: Megnéztem a környezetünkben lévő településeket ahol már
megvalósították a különböző méretű műfüves pályákat, azok sokkal nagyobb lélekszámú
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települések, mint pl. Tihany, Balatonfüred, Pétfürdő. A költségvetésük főösszege sem
hasonlítható össze a mi költségvetésünkkel.
Kottyán Károly SE elnök: Szerintem jól áll az önkormányzat, ez a 7 millió Ft nem ingatja
meg a költségvetés stabilitását.
Albert Mihály polgármester: Én többször elmondtam, hogy ne vegyétek meg a területet,
addig amíg végleges döntés nincs, mert ha az önkormányzat nem tudja az önrészt biztosítani
akkor csak gaz fog rajta nőni! A pályázati kiírás áttanulmányozása során egyértelmű volt
számomra, hogy a terület tulajdonosa a pályázat benyújtásakor nem a sportegyesület volt,
hanem a La Magifi Kft és a sportegyesület hozzájáruló nyilatkozattal adta be a pályázatot.
Varga József Endre képviselő: Másfél éve mindig voltak kifogások. Véleményem szerint a
kastélyparkban is meg lehetett volna csinálni a pályát amennyiben a műemlékvédelemmel
másképp tárgyalunk.
Albert Mihály polgármester: Kértem a műemlékvédelem hozzájárulását többször is még
Varga képviselőtárs által írt levél lényeges tartalmát is elküldtem a műemlékvédelemnek, ők
mégsem adták meg a hozzájárulást. Ha több kérdés hozzászólás nincs, akkor kérem, hogy
hozzuk meg a határozati javaslatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3 igen, 3 nem szavazattal,
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

83/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy nem támogatja a Csetényi Sportegyesület azon
kérelmét, hogy a Csetény belterület 5/7 hrsz-ú ingatlanon a
Csetényi Sportegyesület által megépítésre kerülő 25.950.346 Ft
összegű bekerülési költségű műfüves pálya önrészét azaz:
7.785.103 Ft-ot a Csetényi Sportegyesület részére nem biztosítja
a minősített többségi döntés hiánya miatt.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: azonnal
c.) A Csetényi Sportegyesület kérelme a sportöltöző átalakításával kapcsolatos pályázat
önrészére vonatkozóan.
Albert Mihály polgármester: A Csetényi Sportegyesület azon második kérelme szintén a
képviselő-testület előtt van, amely szerint a Sportegyesület pályázatot nyújtott be az MLSZ-hez
az öltöző (volt idősek otthona) felújítására vonatkozóan. A pályázatot megnyerték, a pályázat
összeg 7.150.151 Ft, amelynek az önrésze 3.064.350 Ft, amely önrész biztosítását kéri a
Sportegyesült a képviselő-testülettől. Amikor a testület az öltöző átminősítéséhez és 5 éves
használatba adásáról döntött semmiféle igény nem fogalmazódott meg és határozat sem
született arra vonatkozóan, hogy ezt az önrészt is a képviselő-testülettől várja el a
sportegyesület. Csak az 5 éves használatra vonatkozóan történt tulajdonosi hozzájárulás!
Ezzel együtt már közel 11 millió Ft az egyesület igénye, amely anyagi igények megítélésem
szerint a jövőben végelláthatatlanok lesznek és a sportegyesület teljesen az önkormányzaton
fog „élősködni”.
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Kottyán Károly SE elnök: Az idősek klubja épületének az átminősítés előtt a bejegyzése a
tulajdoni lapon óvoda volt, ezt minősíttettük át öltözővé. Az ehhez történő hozzájárulás során
volt a testületnek egy olyan véleménye, hogy adjuk be az öltöző felújítására a pályázatot és
majd az önerőt a testület biztosítja. Kérem a képviselő-testület támogatását 3.064.350 Ft
értékben az öltöző önrészének biztosításaként.
Albert Mihály polgármester: Én nyomatékosan kijelentem, hogy semmiféle önrész
biztosításáról döntés nem született. Ez valótlan állítás! Egyébként ha a sportegyesület a
megyei I. osztályból kiesik végleg (ez már 2013. tavaszi szezonban majdnem megtörtént)
akkor ilyen mértékű öltöző kapacitásra sem lesz szükség, de itt az is felmerül, hogy ki fogja
fizetni a rendkívül magas költségű vízhasználatot.
Kérem, hogy aki egyetért az öltöző felújítás önrészének a 3.064.350 Ft-nak a biztosításával
az szavazza meg. A szavazás következett.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen, 1 nem, 1 tartózkodással az
alábbi határozatot hozta.

84/2013. (IX.13.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott, hogy támogatja a Sportegyesület azon kérelmét,
hogy a Csetény Község Önkormányzat tulajdonában lévő
Csetény belterület 5/2 hrsz-on lévő öltöző felújítását az alábbiak
szerint. A Csetényi Sportegyesület által felújításra nyert
pályázat (7.150.151 Ft) önrészét (3.064.350 Ft) biztosítja a
Csetényi Sportegyesület 73900047-10001301 számlájára
történő átutalással a támogatási megállapodás aláírása után 8
napon belül.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése, hozzászólása, ha nincs
akkor az ülést 22 órakor bezárom.
k.m.f.
Albert Mihály
polgármester

Müller József
jegyző

Bognár Barnabás
jkv. hitelesítő

Varga József Endre
jkv. hitelesítő

