Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
CS-0095- /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. december 2-án 18 óra 45 perckor kezdődő Csetény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének nyílt üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Nagy Attila
Sludné Varga Diána
Kovács Lajos
Rakovics Mátyás
Gavacs Zsolt Kálmán
Varga József Endre
Albert Mihály

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Szalai Sándorné
helyettes jegyző
Németh Ferenc
településrendező
Csizmadiáné Kertész Mónika pénzügyi előadó
Lakosság részéről jelen van:
Albertné Deli Gizella – helyi lakos

Napirendi pontok:
1./ Polgármesteri beszámoló
előadó: Nagy Attila polgármester
2./ Rendezési tervvel felmerült kérdésekről tájékoztatás és a szükséges döntés
meghozatala
előadó: Nagy Attila polgármester
3./ Csetény Község Önkormányzatának III. negyedéves költségvetésének teljesítésről
tájékoztatás
előadó: Nagy Attila polgármester
4./ Építményadóról szóló rendelet megalkotása
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
5./ A 21/2015 (XI.04.) szociális célú tűzifa szabályairól szóló rendelet újratárgyalása,
módosítása
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
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6./ A 22/2015.(XI.04.) számú önkormányzati rendelet – a talajterhelési díjról felülvizsgálata
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
7./ A 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról - felülvizsgálata
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
8./Vegyes ügyek:
8.1. Víziközmű vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Nagy Attila polgármester
8.2. Szabolcs Mérnökirodával való szerződéről tájékoztatás
Előadó:Nagy Attila polgármester
8.3. Zöld BakonyÉRT Kft gépjármű vásárlásra felhatlamazás
Előadó: Nagy Attila polgármester
8.4. Lapos tetejű iskolaépület szerződés elfogadása
Előadó: Nagy Attila polgármester
8.5. Econoserve pályázati és üzleti tanácsadó kft ajánlatáról tájékoztatás
Előadó: Nagy Attila polgármester
8.6 Csetény Vörös Kereszt támogatása
Előadó: Nagy Attila polgármester
8.7 . Reprezentációs karácsonyi ajándékok vásárlására történő meghatalmazás
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait. Megállapítom, hogy az ülés
határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi tagból 7 fő jelen van. Szeretném
még kérdezni, hogy van-e valamelyik képviselőnek a napirendi pontokhoz újabb javaslata?
Kérem szavazzunk, hogy így el tudják-e a fogadni a napirendi pontokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1tartózkodással, határozathozatal nélkül, elfogadta a fenti napirendi pontot.
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NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri beszámoló
előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: 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 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül , határozathozatal nélkül a polgármesteri beszámolót elfogadta.
2./ Rendezési tervvel felmerült kérdésekről tájékoztatás és a szükséges döntés
meghozatala
előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Felkérem Németh Ferenc településrendező Urat, hogy válaszoljon
a benyújtott kérelemre.
Albertné Deli Gizella: Szeretném ha a képviselőtestület megvizsgálná az ügyemet, erdőt nem
kértem, szeretném ha továbbra is szántó maradna. Nem szeretném erdővé minősíteni a
szántómat.
Németh Ferenc településtervező:
Nekünk a felsőbb szintű terveket be kell tartanunk, amik a megyei és az országos felsőbb
szintű tervek. A megyei területi terven erdőtelepítésre alkalmas övezetbe esik, amelyben a
településtervező nem tehet mást, nekünk ezt a területet nem lehetett semmiképpen beépítésre
szánt területnek tenni. Azért erdőbe kellett kerülnie, mert a megyei terv valamint a szerkezeti
terv erdőnek jelöli. Ez a terület nem ipari terület, mivel nem lett hatályos az a rendezési terv.
Az erdőnek van a legnagyobb biológia értéke, az erdőnek 9 pont , míg az ipari területnek 0,9,
nekünk ezt az egyensúlyt fent kell tartanunk. Ebben az esetben itt egy jelentős részt emiatt is
erdőnek kellett hoznunk, mert máshogy nem hozta ki az egyensúlyt. Ez az Önök szempontjából
nem jelent problémát, mert míg a tulajdonosa nem akarja megváltoztatni a művelési ágat,
akkor addig ezt annak használhatják, mint most. Tehát nem kötelezheti rá a tulajdonos senkit,
csak ha a tulajdonos azt kéri. Én azt javaslom, hogy az önkormányzat hozzon egy határozatot,
hogy ezt a változtatást a megyei területrendezési tervben kérje, hogy ne erdőben szerepeljen
benne. Én az előkészítést ingyen és bérmentve vállalom.
Nagy Attila polgármester : Kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs kérem fogadjuk el az
alábbi határozatot.
Albert Mihály képviselő: Bejelentem az elfogultságomat,mivel a feleségem területe.
Nagy Attila polgármester : Kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs kérem először
szavazzunk a beadványról.
Csetény Község Önkormányzatának képviselő testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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181/2015(XII.02.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának képviselő
testülete Albertné Deli Gizella kérvényét a 094/4
hrsz-ú földdel kapcsolatban elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő : azonnal

Csetény Község Önkormányzatának képviselő testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
182/2015(XII.02.) KT határozat
Csetény Község Képviselő Testülete támogatja
Albertné Deli Gizella írásos beadványában szereplő
kérését, melyben a tulajdonában lévő 094/4 hrsz-ú
ingatlanon a hatályos településrendezési eszközökben
az ingatlan közel 3,4 ha-os területére jelölt és
szabályozott védelmi célú erdőterületet általános
mezőgazdasági területnek jelöljék a hatályos
Veszprém megyei Területrendezési tervben, majd ez
után a soron következő településrendezési terv
készítésénél a megyei tervnek megfelelően módosítsák
a
településrendezési
eszközöket
általános
mezőgazdasági területre.
A képviselő testület egyúttal kéri a Veszprém megyei
Önkormányzatot, hogy a soron következő megyei
területrendezési terv módosításkor a
Szerkezeti
tervben
a
nevezett
ingatlan
erdőgazdálkodási térség jelölését mezőgazdasági
térségre változtassák, valamint az 5/2011. sz.
önkormányzati
rendelet
3.3.
sz.
melléklet
Erdőtelepítésre alkalmas terület övezetéből vegyék ki
a területet.

Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő : folyamatos
19.20 perckor Albertné Deli Gizella és Németh Ferenc településrendező távozott.
3./ Csetény Község Önkormányzatának III. negyedéves költségvetésének teljesítésről
tájékoztatás
előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgámester: Átadom a szót Csizmadiáné Kertész Mónika pénzügyi előadónak
Csizmadiáné Kertész Mónika pénzügyi előadó: Ismerteti az előterjesztést, mely a
jegyzőkönyv mellékletét képezi. Több táblázatban részleteztük most a költségvetési jelentést.
Ebben az évben az önkormányzathoz került a konyha is. Itt is egy részletesebb táblázatot
dolgoztunk ki.
Az adóbevételekről is egy táblázatunk van, melyen részletesen fel vannak tüntetve a
hátralékok is. Valamint volt egy olyan táblázat, mely az orvosi rendelő költségeit tartalmazza,
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a doktor Úr havi 50 e Ft-ot fizet, mi pedig a költségeit fizetjük, ennek az elszámolását
készítettük el tavalyi évre visszamenőleg is.
Nagy Attila polgármester: A konyha működésénél ha tudnánk növelni a bevételeinket, akkor
ez a minimális veszteség csökkenne.
Kovács Lajos képviselő: Ezek a táblázatok már jobbak, de szeretnénk egy olyan táblázatot
kapni, amelyben benne van az eredeti előirányzat, a módosított előirányzat, tény,minden
egyes sornál, és %-ban.
Nagy Attila polgármester: Kinek van még kérdése, hozzászólása? Ha nincs kérem fogadjuk el
a harmadik negyedéves beszámolót, valamint a rendelettervezetet a 17/2015.költségvetési
rendelet módosításáról.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a harmadik negyedéves beszámolót, valamint a 23./2015
(XII.02.) számú rendeletét a 2/ 2015. (II.11.) 2015.évi költségvetés módosításáról.
Csizmadiáné Kertész Mónika 19.50 –kor elment.
4./ Építményadóról szóló rendelet megalkotása
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Községünk nagy energiát és költségeket fektet arra, hogy utcái, járdái és önkormányzati tulajdonban

lévő épületei megújuljanak és állapotok is megóvásra kerüljön. Bizonyára mint tudják 2015.
október elejére lakossági fórumot szerveztem azért, hogy az üresen álló ingatlanokat a
lakosság hasznosítsa.
Sajnos az ingatlan tulajdonosok nem jelentek meg a bővebb tájékoztatáson.
A településen élők száma 2015.01.01-jén 1851 fő, mely további csökkenést jelent az elmúlt
évekhez képest. Az önkormányzat által megvalósuló fejlesztéseket akkor tudjuk fenntartani, ha
azt használják és ha van ki használja. Az ingatlan piac jelenleg községünkben alapvetően
pang, mert a tulajdonosok nagy része nem kívánja sem bérbe adni az ingatlanát, sem eladni
azt. Ezért, akik helyben maradnának vagy ide költöznének lehetőség hiányában más
településen keresnek megoldást. Az önkormányzat anyagi lehetőségei, ahogy a lakosságé is
korlátozott, ezért új telkek kimérése nem aktuális. Fontosnak tartom, hogy a településen élők
száma növekedjen illetve a település képe javuljon, ezért az ingatlan / építmény adó
bevezetését javaslom a következők szerint:
 Életvitel szerűen az ingatlanban élők / használók 100% mértékben mentesüljenek az
adó fizetése alól
 Azon ingatlan tulajdonosok, akik 500 000.- Ft értékben költenek az ingatlan
állagmegóvására, külső környezetére és ezt számlával igazolják csökkentésre kerül a
következő évi adó megfizetési mértéke
A cél nem a pénz beszedése, hanem a településen élők számának növelése és az ingatlanok
állapotának javítása.
Kérem a tisztelt képviselő testületet, hogy a fent leírtakat szíveskedjenek elfogadni és
támogatni, hiszen ezzel a lehetőséggel településünk létszámának csökkenése megállítható.
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Albert Mihály képviselő: Mindig az volt Cseténynek az előnye, hogy 15 év alatt sose voltunk
veszteségesek, és itt soha semmilyen adót nem vettetünk ki. Ezt a képviselő testületnek nem
szabad felvállalnia, 100ezres nagyságrendű adókivetés lenne, én úgy gondolom , hogy az
emberek közérzetét meg fogja nyomorítani. Én azt mondom , hogy Csetény nincs rászorulva,
hogy ilyen lépésre szánja el magát.
Rakovics Mátyás képviselő: Én arra szeretném a polgármester Urat kérni, hogy
adómentesség kit illet meg a felsorolásokból?
Nagy Attila polgármester: A Htv. 13. §-ában felsoroltakon túl mentes az adó alól a
magánszemély tulajdonában álló, üzleti célt nem szolgáló lakóépület(rész)e, feltéve, ha azt
kizárólag életvitelszerűen az ingatlant lakásként használják, illetve hasznosítják.
Felfüggesztés adható az adó alól a magánszemély tulajdonában álló üzleti célt nem szolgáló
lakóépületre, amennyiben az épület, épületrész külső elemein vagy az ingatlanhoz tartozó
telken minimum 500.000.- Ft felújítást végez az adott költségvetési évben és azt a tulajdonos
számlával, illetve számlával egy tekintet alá eső okirattal az ÁFA tv. 17. §-a szerint igazolja.
A mentesség a költségvetési évet követő évtől állhat fenn.
Tehát sem a vállalkozók akinek ingatlantulajdona van, és abban tevékenységet végez, sem az
a csetényi lakos aki életvitelszerűen itt él nem fizet ingatlanadót, mentesül alóla.
Kovács Lajos képviselő: A négyzetméterenkénti árat nagyon soknak tartom és a rendelet
tervezetben nem látom a vállalkozók adómentességéről szóló részt.
Nagy Attila polgármester: Azt a módosítási javaslatot szeretném beterjeszteni, hogy aki
iparűzési adót fizet, az ne fizessen ingatlanadót Semmiképp nem szeretném terhelni a
vállalkozásokat, akik így is fizetnek az önkormányzat részére., továbbá a négyzetméter árat
szeretném módosítani: 800 Ft/m2.re. Ha nincs több kérdés, kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 3 ellenszavazattal
tartózkodás nélkül elfogadta az előbbi módosítási javaslatokkal együtt a 24/2015
(XII.02.) számú rendeletét az építményadóról.
Albert Mihály képviselő 21.03 kor távozott.

5./ A 21/2015 (XI.04.) szociális célú tűzifa szabályairól szóló rendelet újratárgyalása,
módosítása
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
Szalai Sándorné helyettes jegyző: Ismerteti az előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Kovács Lajos képviselő: A kérelmek elbírálásánál javítsuk ki december 31-re a beérkezési
határidőt és a januári testületi zárt ülésen tárgyaljuk.
Nagy Attila polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs akkor a javasolt
módosítással, kérem fogadják el a rendelet módosítását.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és tartózkodással elfogadta a 25/2015 (XII.02.) számú rendeletét a szociális célú
tűzifa szabályairól.
6./ A 22/2015.(XI.04.) számú önkormányzati rendelet – a talajterhelési díjról felülvizsgálata
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
Szalai Sándorné helyettes jegyző: Ismerteti az előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi. Itt csak egy kis változtatás történt, egy pontot kitöröltünk belőle.
Nagy Attila polgármester: Kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs akkor, kérem fogadják
el a rendelet módosítását.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és tartózkodással elfogadta a 26/2015 (XII. 02.) számú rendeletét a talajterhelési
díjról.
7./ A 3/2015.(II.26.) számú önkormányzati rendelet – a szociális igazgatásról és a szociális
ellátásokról - felülvizsgálata
előadó: Szalai Sándorné helyettes jegyző
Szalai Sándorné helyettes jegyző: Ismerteti az előterjesztést mely a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Nagy Attila polgármester: Előző testületi ülésen nem fogadták el a rendelet módosítását,,
ezért a szükséges módosításokat elvégeztük. Kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs
akkor, kérem fogadják el a rendelet módosítását.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 27/2015 (XII.02.) számú rendeletét a a szociális
igazgatásról és a szociális ellátásokról .
8./Vegyes ügyek:
8.1. Víziközmű vagyonkezelési díjakkal kapcsolatos döntés meghozatala
Előadó: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Itt a határozati javaslat nem jó. Nem gondolom ,hogy jó ha ott hagyjuk a pénzt. Én azt
javaslom, hogy azt szavazzuk meg, hogy nem támogatjuk a vagyonkezelési díj társaságnál
való hagyását.
Albert Mihály képviselő 21.25 –kor visszaérkezett.
Nagy Attila polgármester: Kinek van kérdése, ha nincs kérem szavazzunk.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 6 .igen, ellenszavazat nélkül 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
183.2015. (XII.02) KT 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
nem támogatja a
BAKONYKARSZT
Zrt.
Igazgatóságának
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. 12.31.

8.2. Szabolcs Mérnökirodával való szerződéről tájékoztatás
Előadó:Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.A
Hunyadi u, műszaki ellenőrt kellett megbíznunk. A munkájával elégedett voltam, 220.000 Ft+áfa a
szerződés.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 .igen, ellenszavazat nélkül tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
184/.2015. (XII.02) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő
felhatalmazza a polgármestert a Szabolcs
Mérnökirodával való szerződés megkötésére
220.000 Ft+áfa összegben.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
8.3. Zöld BakonyÉRT Kft gépjármű vásárlásra felhatlamazás
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Pongrácz Emil jól összefoglalta az önkormányzat tulajdonában lévő Suzuki állapotát. Maga a
keretösszeg amit beleírtam, az nem azt jelenti ,hogy kinéztük volna az autót, több szempontot
vizsgálunk, ha találnánk egy olyan autót ami billenős , még jobb lenne. 2016-os fejlesztéseknél még
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jobban szeretném igénybe venni a közfoglalkoztatottakat, további költségcsökkentés miatt. A
vállalkozásnál az Áfa elszámolható, illetve nem kell cégautó adót sem fizetni.
Sludné Varga Diána alpolgármester: Én nagyon örültem, hogy ezt felhoztad,múlt héten szembesültem
ezzel, mikor a jászolt készítettük, hogy nagy szükségünk lenne egy autóra, amivel nagyobb dolgokat is
tudunk szállítani, hiszen a vállalkozók nagyon kiszámíthatatlanok,
Albert Mihály képviselő: Ez a Suzuki 16 évet kiszolgált ,mindenütt ott volt, minimális költséggel,
megszolgálta az árát.
Nagy Attila polgármester: Kérem amennyiben egyetértenek , szavazzuk meg.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 .igen, ellenszavazat nélkül tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
185/.2015. (XII.02) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert 3-3,5 tonnás kisteherautó
vásárlására a Zöld BakonyÉRT Kft-n keresztül
maximum 3.000.000 Ft+ÁFA összegben.
Felhatalmazza a polgármestert a vásárlással
kapcsolatos teendők ellátására, a szükséges
ajánlatok bekérésére.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos

8.4. Lapos tetejű iskolaépület szerződés elfogadása
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester:Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi. Elkezdtem
az egyeztetést, az alsó iskolánál , készíttetem egy állapotfelmérést,azért mert később, integrált
közösségi teret szeretnénk a lapos tetejű épületnél. Ezekre a tervekre azért van szükség, mert bármikor
kiírhatnak egy pályázatot,és akkor már van egy tervünk, amit be tudunk adni.

Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 .igen, ellenszavazat nélkül tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
186./2015. (XII.02) KT határozat:
Csetény
Község
Önkormányzat
Képviselő felhatalmazza a polgármestert a
Therra Kft-vel való szerződés megkötésére
258.000 Ft+áfa összegben.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
8.5. Econoserve pályázati és üzleti tanácsadó kft ajánlatáról tájékoztatás
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester:
Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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Gyakorlatilag az egy együttműködési megállapodás, semmiféle kötelezettség még nincsen. Az
unió által kiírt pályázatok sokkal komolyabbak, mint az Ebr rendszerben készítettek. Arra
szeretném kérni a képviselő testületet, hogy hatalmazzanak fel a megállapodás aláírására.
Ha nincs kérdés , kérem szavazzunk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 6 .igen szavazattal, ellenszavazat nélkül
1 tartozkodással az alábbi határozatot hozta:
187./2015. (XII.02) KT határozat:
Csetény
Község
Önkormányzat
Képviselő
testülete
felhatalmazza
a
polgármestert
a
Econserve-vel
való
együttműködés megkötésére.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos

8.6 Csetény Vörös Kereszt támogatása
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Ők karácsonyra a rászorulóknak szeretnének csomagot osztani.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen, ellenszavazat nélkül ,tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
188/.2015. (XII.02) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy a Magyar Vöröskereszt Területi
szervezete Csetény számára 100.000 Ft-ot ad a
rászoruló családok karácsonyi élelmiszercsomagjára.,
a költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. 12.20.

8.7. Reprezentációs karácsonyi ajándékok vásárlására történő meghatalmazás
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Szeretném egy csekély ajándékkal az előterjesztés mellékletében szereplő személyeket
megajándékozni.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő testülete 7 igen, ellenszavazat nélkül tartózkodás
nélkül az alábbi határozatot hozta:
189/.2015. (XII.02) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete
úgy határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert
reprezentációs karácsonyi ajándékok vásárlására
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100.000 Ft- értékben , a költségvetésben a
költségvetési tartalék terhére.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. 12.20.

Nagy Attila polgármester: Az ülésen kinek van kérdése, hozzászólása? Ha nincs akkor a nyílt
ülést 21 óra 45 perckor bezárom.
k.m.f.

Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Szalai Sándorné
helyettes jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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