Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
CS-0095- /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. november 4-én 17 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Sludné Varga Diána
Kovács Lajos
Rakovics Mátyás
Gavacs Zsolt Kálmán
Varga József Endre
Albert Mihály

alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott: Müller József jegyző
Igazoltan távol: Nagy Attila polgármester

Napirendi pontok:
1./ Polgármesteri beszámoló
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
2./A lejárt határidejű határozatokról jelentés
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
3./ A 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról – felülvizsgálata,
előadó: Müller József jegyző
4./ A 11/2013.(XII.04.) számú önkormányzati rendelet – a temetők használatáról és a
temetkezési tevékenységek helyi szabályairól – felülvizsgálata,
előadó: Müller József jegyző
5./ A 14/2015. (VIII.05.) számú önkormányzati rendelet – a szervezeti és működési
szabályzatról - módosítása
előadó: Müller József jegyző
6./ A szociális célú tűzifa szabályairól szóló rendelet alkotása
előadó: Müller József
7./ A 16/2015.(VIII.19.) számú önkormányzati rendelet – a talajterhelési díjról felülvizsgálata
előadó: Müller József jegyző
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8./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározása
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
9./ A Csetény Község Önkormányzat Szociális étkezés Szakmai programjának a
felülvizsgálata
előadó: Müller József jegyző
10./Vegyes ügyek:
10.1. C-17 postagalamb egyesület kérelme
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
10.2. Vízi közmű vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatala
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
10.3. Az önkormányzati konyha gázzsámoly vásárlásra felhatalmazás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
10.4. Az önkormányzatnál lefolytatott Magyar Államkincstári ellenőrzésről tájékoztatás
előadó: Müller József jegyző
10.5. A karácsonyi díszkivilágítás biztosítására felhatalmazás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
10.6. Rendezési terv szakmai véleményezésre történő megküldésére állásfoglalás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Zárt ülés:
1./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
2./ A polgármester és a jegyző átruházott és saját hatáskörében hozott döntésekről
tájékoztatás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Müller József jegyző
3./ Lakástámogatási kérelmek elbírálása
előadó: Müller József jegyző
4./ Jegyzői lakás bérleti szerződésre való felhatalmazás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester

Sludné Varga Diána alpolgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom,
hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 6 fő jelen
van. Szeretném még
Van-e valamelyik képviselőnek a napirendi pontokhoz újabb javaslata?
Rakovics Mátyás képviselő: A vegyes ügyek közé 10.7.-nek vegyük fel az óvodások és az
általános iskolások részére a Mikulás csomag vásárlásra felhatalmazást.
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Gavacs Zsolt Kálmán képviselő: Én zárt ülésen még az óvodai villanyszerelésről szeretném
tájékoztatni a testületet.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Kérem szavazzunk, hogy így el tudják-e a fogadni a
napirendi pontokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a fenti napirendi pontot.
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NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri beszámoló
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester: Ismerteti a beszámolót, amely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. Kinek van kérdése a beszámolóval kapcsolatban? Ha nincs kérem fogadjuk
el a polgármesteri beszámolót.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás, határozathozatal nélkül a polgármesteri beszámolót elfogadta.
2./A lejárt határidejű határozatokról jelentés
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester:E-mailben mindenki megkapta, amennyiben nincs
kérdés , hozzászólás kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül 2 tartózkodással és határozathozatal nélkül elfogadta a jelentést a lejárt
határidejű határozatokról.
3./ A 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról – felülvizsgálata,
előadó: Müller József jegyző
Sludné Varga Diána alpolgármester:Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak.
Müller József jegyző: Amikor 2015.feburár 26-án elfogadtuk a rendeletet, akkor
megbeszéltük, hogy fél év után felülvizsgáljuk. Én a magam részéről több helyen stilisztikai
módosítást javasolnék.5-6 helyen , mint az előterjesztésben látható, kiemeltem amin
változtatni szeretnék.
Albert Mihály képviselő: Több ellentmondást is van a rendeletbe, pl. adhat- adható. Kérem,
hogy ezeket javítsátok ki.
Rakovics Mátyás képviselő: Kérem, hogy legyen az is kijavítva a rendeletben, hogy mi
tartozik a polgármester hatáskörébe.
Müller József jegyző: A következő testületi ülésre kijavítjuk a hibákat, átdolgozzuk a
rendeletet.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Ha nincs több kérdés hozzászólás, akkor én azt
javaslom, hogy a rendeletet a következő ülésen vizsgáljuk felül, kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül , határozathozatal nélkül elnapolta a 3/2015 (II.26.) számú
önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
felülvizsgálatát.
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4./ A 11/2013.(XII.04.) számú önkormányzati rendelet – a temetők használatáról és a
temetkezési tevékenységek helyi szabályairól – felülvizsgálata,
előadó: Müller József jegyző
Sludné Varga Diána alpolgármester:Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak.
Müller József jegyző: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A korábbiakban már volt szó a temető rendeletének felülvizsgálatáról. A körülöttünk lévő
települések rendeletében megnéztem a díjakat tájékoztatásul.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Polgármester Úrral egyeztetve a javaslatunk , egyes
sírhely : 15.000 Ft, kettes sírhely: 30.000 Ft, hármas sírhely: 45.000 Ft, urnás sírhely: 5000
Ft, gyermek sírhely: 0 ft. Azt gondolom a sírhely áraknál így is átlagosak vagyunk, a környező
településekhez képest.Kinek van más javaslata?
Albert Mihály képviselő: Én a sírhelyek árába nem változtatnék, inkább az adható juttatás
összegét csökkenteném.
Rakovics Mátyás képviselő: Én javaslom a 8000 Ft- egyes sírhely; 17.000 Ft –kettes sírhely,
22.000 Ft-hármas sírhely, urna -5000 ft, gyermek-0 Ft.
Kovács Lajos képviselő: Az én javaslatom 10.000 Ft – egyes sírhely, 20.000 Ft- kettes sírhely,
30.000 Ft – hármas sírhely, urna 5000 Ft, gyermek – 0 Ft; és én az adható szociális
támogatást meghagynám.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Aki egyet tud érteni a 10.000 Ft-egyes, 20.000 Ftkettes sírhely, 30.000 Ft – hármas sírhely, urna 5000 Ft, gyermek – 0 Ft-tal kérem szavazzon.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodással elfogadta a 19/2015 (XI. 04.) számú rendeletét a temetők
használatáról és a temetkezési tevékenységek helyi szabályairól.
5./ A 14/2015. (VIII.05.) számú önkormányzati rendelet – a szervezeti és működési
szabályzatról - módosítása
előadó: Müller József jegyző
Sludné Varga Diána alpolgármester: Átadom a szót a jegyző Úrnak.
Müller József jegyző:Itt csak annyi lenne a változás, hogy a szabályzat 9. számú
mellékletében a polgármester fogadónapja péntek helyett hétfőn lenne 14-16 óráig.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Kinek van kérdése, ha nincs kérem fogadjuk el.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 20/2015 (XI. 04.) számú rendeletét a szervezeti és
működési szabályzat módosításáról.

6./ A szociális célú tűzifa szabályairól szóló rendelet alkotása
előadó: Müller József
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Sludné Varga Diána alpolgármester: Ismertetem az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. Ezt a rendeletet azért kell meghoznunk, mert megnyertük a szociális tűzifa
pályázatot, melynek egyik feltétele a szociális célú tűzifa szabályairól szóló rendelet
megalkotása volt. Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak.
Müller József jegyző: A támogatás összege: 426.720 Ft.. A szociális tűzifát elsősorban az 1.
§-ban felsorolt segély típusokban levő emberek kaphatják, és ahogy ez az f.) pontban látható,
hogy ezeken felül adható még jövedelmi viszonyok alapján a rendelet tervezet szerint.
Elsődlegesen a felsorolt segély típusokban lévőknek adható. Háztartásonként legfeljebb 5 m3
tűzifa adható. Összesen 24m3 tűzifát kaptunk.
Albert Mihály képviselő: Láttam, hogy háztartásonként 5 m3 tűzifa adható. Én javaslom,
hogy max. 2 m3 tűzifát kapjanak.
Kovács Lajos képviselő: Az 1.§-ban a)-e) pontig mennyi a létszám, akinek adható?
Müller József jegyző: kb. 25 fő.
Kovács Lajos képviselő: Én akkor javaslom, hogy az f) pontot vegyük ki, mert szerintem az
előző rászorultakból is ki fog telni a létszám.. AZ 1.§ (5.) pontjában , hogy az elbírálás a
beérezés sorrendjében történik, - ezt így nem jó, helyette a kérelmek 2015.12.31-ig legyenek
beadva .
Albert Mihály képviselő: Én a szociális tűzifát a képviselő testület hatáskörében hagynám, és
a januári ülésen tárgyaljuk.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Azokkal a módosításokkal, hogy az 1.§ (1) bekezdés f)
pontot kivettük, és 1§.(5.) bekezdést módosítottuk , kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 21/2015 (XI. 04.) számú rendeletét A szociális célú tűzifa
szabályairól.
7./ A 16/2015.(VIII.19.) számú önkormányzati rendelet – a talajterhelési díjról felülvizsgálata
előadó: Müller József jegyző
Sludné Varga Diána alpolgármester:Átadom a szót a jegyző Úrnak!
Müller József jegyző: Ismertetem az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Ezt
a változást a törvényességi főosztály kérte tőlem.A 16/2015 ( VIII.19.) számú rendeletünkben
a 4.§került változtatásra.
Sludné Varga Diána alpolgármester:Kinek van kérdése? Ha nincs kérem fogadjuk el a
rendeletet.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 22/2015 (XI. 04.) számú rendeletét a talajterhelési díjról.
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8./ A kötelező felvételt biztosító iskolák körzethatárainak meghatározása
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester: Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak.
Müller József jegyző: Ismertetem az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Ha nincs kérdés kérem fogadjuk el a határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül , az alábbi határozatot hozta:
164/2015. (XI.04.) KT határozat:
1. Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete,egyetért azzal, hogy a csetényi
Vámbéry Ármin Általános Iskola 8417
Csetény, Rákóczi u. 22. felvételi körzete
Csetény és Szápár községek teljes
közigazgatási területe.
2. Kinyilvánítja, hogy Csetény községi
lakóhellyel,ennek hiányában tartózkodási
hellyel rendelkező halmozottan hátrányos
helyzetű gyermek a jegyzői nyilvántartásban
nem szerepel.
3. Felhatalmazza a polgármestert a jelen
határozat
Veszprém
Megyei
Kormányhivatal Oktatási és Hatósági
Osztályának részére történő eljuttatására.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

9./ A Csetény Község Önkormányzat Szociális étkezés Szakmai programjának a
felülvizsgálata
előadó: Müller József jegyző
Sludné Varga Diána alpolgármester: Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak!
Müller József jegyző: Aktualizáltam a szociális étkezés szakmai programját, 2015. májusában
ellenőrizték a szociális étkezést és kérték a szakmai program átdolgozását, aktualizálását.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Kinek van kérdése , hozzászólása? Ha nincs kérem
fogadjuk el.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
165/2015. (XI.04.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzatának képviselő
testülete , az előterjesztés melléklete szerint, az
Önkormányzati szociális étkezésének a
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szakmai programját a melléklet
elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal

szerint

10./Vegyes ügyek:
10.1. C-17 postagalamb egyesület kérelme
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester: Ismerteti az előterjesztés mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi. Van valakinek kérdése, hozzászólása? Ha nincs, kérem fogadjuk el.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
166/2015 (XI. 04.) számú határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy a Csetényi C-17
Postagalamb kérelmének hely ad.
A 2015.12.04. és 2015.12.05 – i
rendezvényükre a csetényi Holitscher Kastély
termét térítésmentesen biztosítja, amennyiben
a nem ütközik más rendezvénybe.
A C-17 postagalamb egyesületnek az átvett
helyiséget, ugyanolyan állapotban kell
visszaadni, ahogyan átvette a rendezvénye
előtt.
Felelős:polgármester
Határidő: Folyamatos
10.2. Vízi közmű vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatala
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester:Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv
mellékletét képezi.
Albert Mihály képviselő: Az összeg érdekelne bennünket.
Kovács Lajos képviselő: A következő testületi ülésre kérnénk, hogy nézzetek utána, hogy
mekkora az az összeg.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 0 igen szavazattal, 6 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot nem fogadta el:
167/2015 (XI. 04.) számú határozat
1. Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete megállapítja, hogy Csetény Község
Önkormányzatnak, mint Ellátásért Felelősnek a
BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt. felé a
fejlesztési források vonatkozásában tartozása nincs.
2. A
Képviselő-testület
BAKONYKARSZT
Zrt.

támogatja
a
Igazgatóságának
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28/2015.(X.01.) számú határozatát, mely alapján az
Önkormányzat a 2016. január 1-jét követően
esedékes vagyonkezelési díjat – mint a gördülő
fejlesztési terv forrásai között szerepeltetendő
fejlesztési forrást – a Társaságnál hagyja.
3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert,
hogy
gondoskodjon
jelen
határozat
BAKONYKARSZT Zrt. részére történő eljuttatásáról.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. November 30.

10.3. Az önkormányzati konyha gázzsámoly vásárlásra felhatalmazás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester: Arra szeretném kérni a képviselő testület tagjait, hogy
hatalmazza fel a polgármestert , hogy vásárolhasson a konyhára gáz zsámolyt, jelenleg 2 gáz
zsámoly van, de szükség van további egyre a megnövekedett főzés miatt. Ha egyet tud érteni a
testület ,akkor kérem fogadja el a következő határozatot:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
168/2015 (XI. 04.) számú határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy a Csetény
Község Önkormányzat főző konyhájának
részére gázzsámoly vásárlása céljából,
200.000 Ft összeget biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a vásárlással
kapcsolatos teendők ellátására, a szükséges
ajánlatok bekérésére.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos
10.4. Az önkormányzatnál lefolytatott Magyar Államkincstári ellenőrzésről tájékoztatás
előadó: Müller József jegyző
Sludné Varga Diána alpolgármester: Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak.
Müller József jegyző: Ismertetem az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
2015. október 30-án volt államkincstári ellenőrzés, melyet minden képviselő részére
elküldtem.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Ha nincs több kérdés, hozzászólás, akkor kérem
fogadjuk el az alábbi határozatot:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
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169/2015 (XI.04.) számú határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Önkormányzat által 2014. évben
igénybe vett, a központi költségvetésből
származó
támogatások
elszámolása
megalapozottságával,
a
felhasználás
jogszerűségével kapcsolatban lefolytatott
helyszíni ellenőrzésről 2015. október 30.
napján kelt, VES 10049/6./2015. iktatószám
alatt készített. Jegyzőkönyvben foglaltakat
tudomásul veszi.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
10.5. A karácsonyi díszkivilágítás költségeire felhatalmazás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester:Tavaly volt az első év, hogy karácsonyi
díszkivilágításra pályázatunk, illetve megvásároltuk. Szeretnénk minden évben újabbakat
vásárolni. Arra szeretnénk kérni a testületet, hogy 300.000 Ft összeget biztosítsanak kültéri
karácsonyi kivilágítás céljára.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:
170/2015 (XI. 04.) számú határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy a Csetény
Község Önkormányzat 2015. évi karácsonyi
disz kivilágítás költségeire
300.000 Ft
összeget biztosít.
Felhatalmazza a polgármestert a vásárlással
kapcsolatos teendők ellátására, a szükséges
ajánlatok bekérésére.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos
10.6. Rendezési terv szakmai véleményezésre történő megküldésére állásfoglalás
előadó: Sludné Varga Diána alpolgármester
Sludné Varga Diána alpolgármester: Átadom a szót Müller József jegyző Úrnak.
Müller József jegyző: Ma délután kaptuk meg a rendezési terv készítőjétől azt a véleményt,
miszerint az összes kiküldött szakhatóság válaszolt, akik meg nem válaszoltak azok az adott
határidőre – 4 db- az hozzájárulásnak értendő. Azt a határozati javaslatot kérte tőlünk, hogy
„Csetény község képviselő-testülete a 39/2015.(04.08.) ÉS 105/2015 (07.08.) SZ ÖNK . határozattal elfogadott
településfejlesztési döntés alapján elindult településrendezési eszközök módosításának véleményezési szakaszára beérkezett
véleményeivel az önkormányzati válaszokban leírtak szerint egyetért. A véleményeknek megfelelően pontosított
dokumentációt elfogadja és azt a 314/2012 (XI.8.) sz. Korm. rendelet 40.§.(1) szakasza alapján végső szakmai
véleményezésre történő megküldésre alkalmasnak tartja. „

Délután beszéltem a szakértővel , hogy minden úgy van benne, ahogy kértétek.
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Albert Mihály képviselő: Én el sem olvastam még , hogyan tudnám így elfogadni?
Kovács Lajos képviselő: Én azt javaslom,hogy ha úgyis lesz még novemberben ülés, akkor tárgyaljuk,
mikor már mi is látjuk a tájékoztatást.

Sludné Varga Diána alpolgármester: Akkor ha nem értetek egyet, halasszuk el a következő
testületi ülésre a döntéshozatalt, mikor már megkapjuk a kellő tájékoztatást a végleges
rendezési tervvel kapcsolatban.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 ellenszavazattal igen szavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot nem fogadta el:
171/2015 (XI. 04.) számú határozat
Csetény
község
képviselő-testülete
a
39/2015.(04.08.) ÉS 105/2015 (07.08.) SZ
ÖNK .
határozattal
elfogadott
településfejlesztési döntés alapján elindult
településrendezési eszközök módosításának
véleményezési
szakaszára
beérkezett
véleményeivel az önkormányzati válaszokban
leírtak szerint egyetért. A véleményeknek
megfelelően
pontosított
dokumentációt
elfogadja és azt a 314/2012 (XI.8.) sz. Korm.
rendelet 40.§.(1) szakasza alapján végső
szakmai véleményezésre történő megküldésre
alkalmasnak tartja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos
10.7. Óvodások és az általános iskolások részére a Mikulás csomag vásárlásra
felhatalmazás
előadó: Rakovics Mátyás képviselő
Rakovics Mátyás képviselő: Képviselő társaimmal együtt tavalyi évben is a gyermekeknek 500 Ft/fő
szavaztunk meg, ha jól tudom 157 iskolás, 68 óvodás van. Tavalyi évben az önkormányzat az 500 Ft-ot
együttesen költötte el az SZMK-val, én szeretném ha 700 Ft lenne, és a meghatározott összeget az
önkormányzat költse el, ne az SZMK-val.

Sludné Varga Diána alpolgármester: Kinek van javaslata, ha nem akkor kérem hozzuk meg
a következő határozatot:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta :
172/2015 (XI. 04.) számú határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő – testülete, úgy
határozott,hogy a 2015. december 6-i Mikulás
rendezvényhez, az ajándékcsomagok összeállításához az
alábbi költségvetési támogatást biztosítja a 2015. évi
költségvetésének a terhére:
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a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola
tanulói részére gyermekenként 700 Ft, azaz
összesen 109900 Ft
a Körzeti Óvoda Csetény óvodás gyermekei
részére gyermekenként 700 Ft-ot, azaz
összesen 47600 Ft-ot biztosít.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015.12.31.

Sludné Varga Diána alpolgármester: Az ülésen kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs
akkor a nyílt ülést 18 óra 45 perckor bezárom.
k.m.f.
Sludné Varga Diána
alpolgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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