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

/2014.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: 2014. február 5-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 19 óra 25 perckor kezdődő üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat
Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak: Albert Mihály
Kovács Lajos
Bognár Barnabás
Bognár János
Somogyi Barnabásné
Varga József Endre

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Igazoltan távol: Gavacs Zsolt Kálmán
Somogyi Barnabásné

képviselő
képviselő

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 5 fő jelen van. A kiküldött napirendi pontok tárgyalásához kinek van még más
javaslata? Ha nincs akkor ismeretem a napirendi javaslatot.
Napirendi javaslat:
1./ A vagyonnyilatkozati tételi bizottság jelentése
Előadó: a bizottság elnöke
2./ A választási bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Eladó: Müller József jegyző
3./ A polgármester és az önkormányzat dolgozóinak adható tervezett juttatások
beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
4./ Civil szervezetek 2014. évi támogatási igényeinek beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
5./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
6./A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
7./A Kastély Alapítvány alapító okiratának módosítása, aktualizálása
Előadó: Müller József jegyző
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Zárt ülés
8./ A lakáshoz jutók támogatási kérelmének beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
9./ Szociális ügyek
Előadó: Müller József jegyző
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a napirendi pontokat.
Albert Mihály polgármester: A napirendi pontok közül a 2014. évi költségvetéshez
kapcsolódó 3.4.5. és 8. napirendi pontok beterjesztése és az előterjesztések átadása a jelen
testületi ülésen a napirendre vétellel egyidejűleg megtörtént. Javaslom, hogy a 2014. évi
költségvetéssel kapcsolatos döntését a képviselő-testület a következő ülésére halassza,
amelynek várható időpontja 2014. február harmadik hetében esedékes. Aki ezzel egyetért az
kérem kézfeltartással jelezze.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a polgármester javaslatát.
NAPIRENDI

PONTOK TÁRGYALÁSA

1./ A vagyonnyilatkozati tételi bizottság jelentése
Előadó: a bizottsági tag
Bognár János vagyonnyilatkozat tételi bizottság tagja: Tájékoztatja a képviselő-testületet,
hogy a polgármester és a képviselő-testület tagjai határidőben a 2014. évre szóló
vagyonnyilatkozatukat az előírásnak megfelelően leadták.
A jelentés a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül elfogadta a vagyonnyilatkozat tételi
bizottság jelentését.
2./ A választási bizottság és szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztása
Eladó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Ismerteti az előterjesztést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Tájékoztatom a képviselő-testületet, hogy a 2014. április 6-i parlamenti választás előtt a
képviselő-testületnek kell megválasztani a Helyi Választási Iroda vezetőjének javaslata
alapján a szavazás napján közreműködő bizottságokat. Kérem az előterjesztésemben szereplő
határozati javaslatok elfogadását.
Albert Mihály polgármester: Kérem, hogy szavazzuk meg az előterjesztésben szereplő
határozati javaslatokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.
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7 /2014. (II.05.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 23.§. - ban foglalt
jogkörében a Helyi Választási bizottság tagjaként:
Horváth Oszkárné 8417 csetény, Törekvés út 42.
Cseszneki Anikó 8417 Csetény, Rákóczi út 62.
Csizmadia Zoltánné 8417 Csetény, Törekvés út 59.
póttagként:
Kelemen Miklósné 8417 Csetény József A. út 41.
Nagy Tiborné
8417 Csetény Kövesdi út 20.
Csetény községi lakosokat választja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a Helyi Választási Bizottság választási
tagjainak eskütételét szervezze meg.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: 2014. február 15.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

8/2014. (II.05.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. 24.§. - ban foglalt
jogkörében a szavazatszámláló bizottság tagjaként:
Sári Attila
8417 Csetény. Törekvés út 14.
Petrás Ferencné 8417 Csetény Törekvés út 45.
Kaszás Károlyné 8417 Csetény Rózsa út 4.
póttagként:
Bognár Tünde 8417 Csetény Petőfi út 143.
Bognár Mihályné 8417 Csetény Rákóczi út 72/A
Csetény községi lakosokat választja meg.
Felkéri a jegyzőt, hogy a szavazat számláló Bizottság
tagjainak eskütételét szervezze meg.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: 2014. március 30.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

9/2014. (II.05.) KT határozat
Csetény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a választási
eljárásról szóló 2013.. évi XXXVI. tv. 24.§. - ban foglalt
jogkörében a szavazatszámláló bizottság tagjaként:
Andrási Gyuláné 8417 Csetény Rózsa út 46.
Tóth Zoltán 8417 Csetény Ady út 36.
Magyar Lászlóné 8417 Csetény Kövesdi út 11.
póttagként:
Tóth Erika 8417 Csetény Ady út 16.
Varga Imréné 8417 Csetény Petőfi út 61.
Csetény községi lakosokat választja meg.
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Felkéri a jegyzőt, hogy a szavazat számláló Bizottság
tagjainak eskütételét szervezze meg.
Felelős: Müller József jegyző
Határidő: 2014. március 30.

3./ A polgármester és az önkormányzat dolgozóinak adható tervezett juttatások
beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A képviselő-testület döntésének megfelelően ezen napirendről a
következő testületi ülésen fogunk határozni.
4./ Civil szervezetek 2014. évi támogatási igényeinek beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A képviselő-testület döntésének megfelelően ezen napirendről a
következő testületi ülésen fogunk határozni.
5./ Az önkormányzat 2014. évi költségvetésének beterjesztése
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A képviselő-testület döntésének megfelelően ezen napirendről a
következő testületi ülésen fogunk határozni.
6./A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának tárgyalása
Előadó: Albert Mihály polgármester
Albert Mihály polgármester: A 2013. szeptember 18-i testületi ülésen tárgyaltuk a
Nagytérségi Társulási Tanács által a képviselő-testület részére döntéshozatal céljából
megküldött határozati javaslatokat. Ezen határozati javaslatok közül az akkori ülésünkön 3
határozati javaslatot elfogadtunk, a 4. határozatról - amely az inkasszóra felhatalmazó levél
aláírásáról döntött volna a Társulási Tanács irányába - nem döntöttünk. A Veszprém
Megyei Kormányhivatal 2013. december 30-án törvényességi felhívással élt a képviselőtestület felé, hogy a jogszabály alapján kötelezően fennálló határozathozatali
kötelezettségünknek nem tettünk eleget maradéktalanul a 2013. szeptember 18-i ülésen, mivel
a 4. határozat tervezetet nem fogadtuk el. A Kormányhivatal 2014. február 15-ig biztosított
határidőt, hogy a mulasztásban megnyilvánuló törvénysértést a képviselő-testület szüntesse
meg. Ezen törvényességi felhívásra való válaszadás miatt készítettük el az előterjesztést,
amely tartalmazza a javasolt határozati javaslatot is. Kinek van kérdése, hozzászólása?
Bognár Barnabás képviselő: Hozzuk meg a javasolt határozatot.
Müller József jegyző: A Nagytérségi Társulási Tanács által közölt határozati javaslatot
kiegészítettük azzal a tartalommal, amely a határozati javaslatban szerepel. A határozati
javaslattal, amellyel a felhatalmazást a Nagytérségi Társulásnak megadja, véleményem
szerint ezzel a határozathozatali kötelezettségünknek eleget teszünk.
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Albert Mihály polgármester: Kérem, hogy szavazzunk az előterjesztésben szereplő határozati
javaslatról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

10/2014. (II.06.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának a képviselő – testülete
felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés …..számú
mellékletét képező „Felhatalmazó levél” aláírására , azzal,
hogy a társulási tanács részére ez a dokumentum akkor kerül
majd
megküldésre, amikor
a
társulási tanács
az
Önkormányzat fizetési kötelezettségének elmulasztása miatt az
Önkormányzat pénzforgalmi szolgáltatóhoz beszedési megbízás
benyújtására vonatkozó határozatát az Önkormányzat részére
megküldte. Ez a fizetési meghagyás a Csetény Község
Önkormányzat
valamint
a
Győr
Nagytérségi
Hulladékgazdálkodási
Önkormányzati Társulás közötti
megállapodás szerinti jelenleg is folyamatos törlesztés alatt álló
10 % - os önkormányzati önrészre és annak a folyamatos
törlesztésének a nem teljesítésére vonatkozik kizárólagosan.
Felelős. Albert Mihály polgármester
Határidő: folyamatos.
7./A Kastély Alapítvány alapító okiratának módosítása, aktualizálása
Előadó: Müller József jegyző
Müller József jegyző: Ismerteti az előterjesztést. Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy
több mint 15 évvel ezelőtt lett létrehozva az alapítvány. Az elmúlt évtizedek változásai, mind
személyi mind a tartalmi változások indokolják az alapító okirat változtatását, aktualizálását
az előterjesztés mellékletében leírtak szerint.
Albert Mihály polgármester: Kinek van más javaslata?
Bognár János képviselő: Javaslom, hogy a képviselő-testületből többen legyenek benn az
alapítvány kuratóriumában és Kovács Lajos is ne alpolgármesterként, hanem
magánszemélyként szerepeljen. Javaslom még Varga József Endrét az alapítvány
kuratóriumába. Javasolnám továbbá a vállalkozók közül is Rakovics Mátyás személyétamennyiben vállalja.
Kovács Lajos alpolgármester: A kuratórium tagságával járó feladatokat vállalom.
Varga József Endre képviselő: A tagsággal járó feladatokat vállalom.
Müller József jegyző: Véleményem szerint az aktualizálása az alapító okiratnak indokolt, az
itt megbeszélt tartalommal összeállítom az alapító okiratot és benyújtjuk a bíróságnak.
Albert Mihály polgármester: Amennyiben nincs több hozzászólás, a javasolt módosításokkal
kiegészítve ki tudja támogatni a határozati javaslat elfogadását. Kérem szavazzunk.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta.

11/2014. (II.05.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy
határozott hogy az előterjesztés mellékletét képező Csetényi
Holitscher Kastély Felújító Társaság Alapítványt. alapító
okiratát a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, az okirat
aláírására és a bírósághoz történő benyújtásra.
Felelős: Albert Mihály polgármester
Határidő: 2014. február 28.
Albert Mihály polgármester: A nyílt ülésen kinek van még kérdése? Ha nincs akkor a nyílt
ülést 20 ó 25 perckor bezárom.

k.m.f.

Albert Mihály
polgármester

Müller József
jegyző

Bognár Barnabás
jkv. hitelesítő

Varga József Endre
jkv. hitelesítő

