Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
……. /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. augusztus 5-én 18:15 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:

Müller József

jegyző

Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket..
Megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott képviselő-testületi
tagból 7 fő jelen van. A kiküldött napirendhez képest javaslom a vegyes ügyek közé felvenni:
- Háziorvosi rendelőbe bútorvásárlásra felhatalmazás kérése
- Szápári Polgárőr Egyesület támogatásával kapcsolatos döntéshozatal
Van-e valamelyik képviselőnek a napirendi pontokhoz újabb javaslata?
Nagy Attila polgármester: Ki az, aki egyetért a napirendi javaslatokkal, kiegészítésekkel?
Kérem, hogy fogadjátok el!
A napirendként javaslom:
Nyílt ülés
1./ Polgármesteri jelentés

Előadó: Nagy Attila polgármester
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés

Előadó: Nagy Attila polgármester
3./ A 2015. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
4./ A köztisztasági rendelet elfogadása
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Előadó: Nagy Attila polgármester
5./ A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
6./ Vegyes ügyek
Előadó: Nagy Attila polgármester
6/1./ Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése
Előadó: Nagy Attila polgármester
6/2./ Református egyház támogatása
Előadó: Nagy Attila polgármester
6./3/ Informatikai fejlesztésekről, döntés ( óvoda + konyha)
Előadó: Nagy Attila polgármester
6./4./ A 2015/16 –os tanévre vonatkozó beiskolázási támogatások tárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
6./5./ Csetény – Szápár szennyvízelvezető és tisztító vízi közműrendszer
Gördülő Fejlesztési Tervének ( GFT) véleményezése
Előadó: Nagy Attila polgármester
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a nyílt ülésre a kiegészítésekkel
együtt a napirendi pontokat.

NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri jelentés.
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Ismerteti az előterjesztést, amely a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Csetény Község Önkormányzat képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és 1 tartózkodás mellett tudomásul vette a polgármesteri jelentést.
2./ Lejárt határidejű határozatokról jelentés

Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A lejárt határidejű határozatok megküldésre kerültek a testületi
tagoknak. Kinek van kérdése, hozzászólása?
Kovács Lajos képviselő: Áttanulmányoztam a határozatokat, felkérem a jegyzőt, hogy több
helyen pontosítsa és a jövőben lehetőség szerint ekkora anyag ne kerüljön kiküldésre.
Kevesebbet és inkább többször tárgyaljuk.
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Nagy Attila polgármester: Ha nincs másnak kérdése, akkor fogadjuk el a lejárt idejű
határozatokról a jelentést, és én is kérném, hogy a jövőben inkább többször tárgyaljuk.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat
nélkül és tartózkodás nélkül tudomásul vette a lejárt határidejű határozatokról a
jelentést.

3./ A 2015. évi intézményi térítési díjakról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A rendelet tervezete megküldésre került, kinek van kérdése a
tervezettel kapcsolatban?
Müller József jegyző: A rendelet tárgyalásának okai, hogy 2015. szeptember 1-től hatályba
lépett a gyermekétkeztetésre vonatkozó törvény, amely szerint a bölcsődei és óvodai
gyermekétkeztetésében résztvevő gyermekek számára 100 %-os normatív kedvezményt kell
biztosítani. A másik ok, hogy a térítési díjaknak a kerekítés szabályait figyelembe véve 0-ra
vagy 5-re kell végződnie.
Kovács Lajos képviselő: A megkapott táblázatra vonatkozóan bizonyára elírás következtében
pontosításra szorul a térítési díj összege. valamint az ÁFA-val megnövelt összeg. S
véleményem szerint szerencsésebb lenne, ha kicsit kevesebb oszlopot szerepeltetnénk, nem
lenne ennyire túlzsúfolt és érthetőbbek lennének a sorok, oszlopok.
Nagy Attila polgármester:A rendelet 2015. szeptember 1-én lép hatályba, a jegyző a felmerült
pontosításokat végezze el. Aki ezzel egyetért, fogadja el a rendeletet!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 12/2015 (VIII. 05.) számú rendeletét a 2015. évi térítési
díjakról.

4./ A köztisztasági rendelet elfogadása
Nagy Attila polgármester: A rendelettervezet megküldésre került, kinek van kérdése,
hozzászólása?
Müller József jegyző: A közterületek tisztántartásáról szóló rendelet megalkotása a
képviselőtestületnek törvényi kötelessége, amelyre más törvényességi felhívást kaptunk. A
rendeletben előírt szabályozások betartásával egy tisztább lakókörnyezetet érhetünk el.
Amennyiben bárki az előírásokat megszegi, szabálysértési eljárások kezdeményezhetők a
Járási Hivatalnál.
Nagy Attila polgármester: Ha egyetértetek a rendelettervezettel, akkor kérem, fogadjátok el!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 13/2015 (VIII. 05.) számú rendeletét a közterületek
tisztántartásáról
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
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5./ A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló rendelet felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A rendelettervezet megküldésre került a képviselő testület részére.
Van-e valakinek észrevétele, kérdése, hozzászólása?
Kovács Lajos képviselő: Áttanulmányoztam a tervezetet és több pontosításra szoruló dolgot
fedeztem fel. A véglegesítés előtt a jegyző javítsa ki. Például a sorszámozásra vonatkozó
hivatkozásokat, akkor a társulási felsoroláshoz kerüljön be az óvodai társulás és a tűzoltóság
társulása.
Nagy Attila polgármester: Amennyiben a fentiekkel és a szükséges kiegészítésekkel egyet
értetek akkor fogadjuk el a rendeletet. A jegyző úr elvégzi a szükséges pontosításokat, és ezen
pontosításokkal együtt javaslom elfogadni.
Csetény Község Önkormányzat képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 14/2015 (VIII. 05.) számú rendeletét a Csetény Község
Önkormányzatának Szervezet és Működési Szabályzatáról.
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6/1./ Veszprém Megyei Területfejlesztési koncepció véleményezése
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A Veszprém Megyei Önkormányzat közgyűlésének elnöke
levelében kérte az önkormányzatot, hogy Veszprém megye Területfejlesztési koncepcióját
véleményezze. A koncepció a megyei közgyűlés oldalán megtalálható, viszonylag nagy
terjedelmű, több száz oldalas anyag. Javaslom a testületnek, hogy támogassa.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
_114/2015 (VIII. 05.) számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, úgy határozott, hogy Veszprém megye
Területfejlesztési koncepcióját támogatja, módosítást
vagy kiegészítést a koncepcióval kapcsolatban nem
kíván tenni.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hatályos

6/2./ Református egyház támogatása
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A Református Egyház támogatási kérelemmel fordult az
önkormányzathoz, amelyben a templom tetőfelújításához kapcsolódóan egy összegben 400
ezer Ft támogatást kérnének, ha nincs kérdés, hozzászólás akkor kérem, hozzuk meg a
következő határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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_115/2015 (VIII. 05.. számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, úgy határozott, hogy támogatja a
Református Egyház kérelmét az igényelt összeg 400
ezer Ft mértékig. A fejlesztési projekt (pályázat)
megvalósulása esetén. A képviselő-testület 2015-ös
költségvetésének tartalék előirányzat terhére. Utasítsa
a jegyzőt a szükséges előirányzat módosítás
végrehajtására.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Hatályos: 2015. folyamatosan

6./3/ Informatikai fejlesztésekről, döntés (óvoda + konyha)
Nagy Attila polgármester: Az önkormányzat konyhájában az élelmezésvezetőnek régi a
számítógépe és az alkalmazott programok már nagyon nehezen működnek rajta,
mindenképpen indokolt lenne egy új gép beszerzése. Javaslom, hogy vásároljunk egy új
munkaállomást (számítógépet).
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
_116/2015 (VIII. 05.. számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert számítógép beszerzésére 200 ezer Ft
értékhatárig bezárólag, z önkormányzat
főzőkonyhájában informatikai feladatok ellátására az
élelmezésvezető részére, a 2015-ös költségvetés
tartalék előirányzatának terhére. Utasítsa a jegyzőt a
szükséges előirányzat módosítás végrehajtására.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő 2015. augusztus 31.

6./4./ A 2015/16-os tanévre vonatkozó beiskolázási támogatások tárgyalása
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően, amikor a képviselő
testület az oktatási tanévek indulásakor támogatásokról döntött, az idei évben is szükséges
állást foglalnunk, hogy kiknek és milyen összegben kívánunk támogatást biztosítanunk.
Megküldtük a tavalyi határozatot, és az idei költségvetésünkben ugyanakkora összeg van
betervezve, azaz több min 3,6 millió Ft. Én javaslok csökkentési lehetőséget. Több variációt
javaslok a következők szerint:
1.

Óvodai támogatás: 5 000.- Ft
Általános Iskolai támogatás: 8 000.- Ft
Középiskolai támogatás: Azon családok, ahol az 1 főre eső jövedelem nem éri el a minimálbér
70%-át, támogatásban részesüljenek (itt az eddig adott 13 000.- Ft helyett egy magasabb
összeg is elképzelhető). Egy négyfős család esetén a havi nettó jövedelem, családi pótlék
nélkül kb. 250 000.- Ft és azon családok, akik ennél kevesebből gazdálkodnak, azok jogosultak
legyenek a támogatásra.
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Főiskola, egyetem: Önkormányzatunk lépjen be a Bursa Hungarica programba, ahol a jól
tanuló és nem megfelelő jövedelmi viszonyok mellett élő gyermekeket lehet támogatni 10
hónapon keresztül 5 000.- Ft-tal, tehát összesen 50 000.- Ft-tal egy tanévben.
2. Óvodai támogatás: 5 000.- Ft
Általános Iskolai támogatás: 8 000.- Ft
Középiskolai támogatás: Hétvégenként ingyenes nyelvtanfolyam biztosítása, aminek
segítségével a gyermekek az iskola elvégzése után versenyképesebbek lehetnek a
munkaerőpiacon és könnyebben tudnak elhelyezkedni, akár külföldön is könnyebben tudnak
munkát találni. Az ilyen irányú támogatás az, ami biztosan megtérül, és hosszú távon tudja
kamatoztatni előnyét a tanuló, aki később munkakereső lesz.
Főiskola, egyetem: Önkormányzatunk lépjen be a Bursa Hungarica programba, ahol a jól
tanuló és nem megfelelő jövedelmi viszonyok mellett élő gyermekeket lehet támogatni, 10
hónapon keresztül 5 000.- Ft-tal tehát összesen 50 000.- Ft-tal egy tanévben.

Sludné Varga Diána alpolgármester: A tavalyi (2014. évi) határozatban elfogadott
összegeket javaslom meghagyni.
Nagy Attila polgármester: Először kérem a testületet, hogy foglaljunk állást az
alpolgármester javaslatáról.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4 igen szavazattal, 2 ellenszavazat és
1 tartózkodás mellet az alábbi határozatot hozta:
_117/2015 (VIII. 05.. számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának képviselőtestülete, úgy határozott, hogy az óvodás gyermekek
6000 Ft/fő, általános iskolás tanulók 9000 Ft/fő,
középiskolás és felsőfokú képzést (OKJ tanfolyam)
folytató tanulók 13000 Ft/fő, főiskolás és egyetemisták
20000 Ft/fő. A beiskolázási segély kifizetésének
feltétele: a körzeti óvoda esetében az óvoda igazolása
az óvodába felvett és járó gyermekekről, az általános
iskolánál a csetényi iskola által elkészített tanulói
névsor, az évfolyam feltüntetésével, egyéb esetekben
az iskolalátogatási igazolás leadása a Csetényi Közös
Önkormányzati Hivatalba. A fenti támogatás csak
kizárólagosan csetényi állandó lakhelyű tanulók
vehetik igénybe.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. szeptember 30.

6./5./ Csetény – Szápár szennyvízelvezető és tisztító vízi közműrendszer
Gördülő Fejlesztési Tervének (GFT) véleményezése
Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A Bakonykarszt Zrt. megküldte az önkormányzat számára a Gördülő
Fejlesztési Terv véleményezését, a fejlesztési terv a képviselőtestület részére megküldésre került.
Javaslom a Gördülő Fejlesztési Terv elfogadását, ha nincs kérdés, hozzászólás, akkor hozzuk meg a
következő határozatot.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
_118/2015 (VIII. 05.. számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, úgy határozott, hogy a Bakonykarszt Zrt.
Gördülő Fejlesztési Tervét az előterjesztés melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határid: 2015. augusztus 31.

6./6./ Háziorvosi rendelőbe bútorvásárlásra felhatalmazás kérése
Nagy Attila polgármester: Ismert a képviselőtestület előtt, hogy a háziorvosi rendelőben
nagyobb felújítást végeztünk el és a felújítás befejeződött, és most szükséges lenne új bútorok
(pl: szék, fotel, telefonkészülék) vásárlására. Amennyiben egyetért a képviselő testület,
felhatalmazást kérek arra vonatkozóan kb 300 ezer Ft értékhatárig, hogy a fenti vásárlást
végrehajthassam. Egyetértésetek esetén hozzuk meg a következő határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
_119/2015 (VIII. 05.. számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert a háziorvosi rendelő bútor vásárlására
300 ezer Ft értékhatárig vonatkozóan a 2015. évi
költségvetésünk tartalék előirányzati terhére. Utasítsa
a jegyzőt az előirányzat módosítására.
Felelős polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

6./7./ Szápári Polgárőr Egyesület támogatása
Nagy Attila polgármester: A Szápári Polgárőr Egyesület tagjai a 2015. évi Falunapon
történő közreműködésükért, amennyiben egyetértetek vele, javasolnék egy egyszeri 20.000 Ft
összegű támogatást. Az egyesület felénk kérelmet nem nyújtott be, de az általuk nyújtott
segítség miatt úgy gondolom, hogy ez a támogatás gesztusértékű. Itt szeretném megragadni az
alkalmat, hogy az egyesület tagjainak megköszönjem a közreműködést. Amennyiben
egyetértetek, kérem, hozzuk meg a következő határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
_120/2015 (VIII. 05.. számú KT határozata
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, úgy határozott, hogya Szápári Polgárőr
Egyesület részére egyszeri 20000,Ft összegben
támogatást biztosít a 2015. évi költségvetés tartalék
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előirányzat terhére. Utasítsa a jegyzőt az előirányzat
módosítására.
Felelős polgármester
Határidő: 2015. augusztus 31.

Nagy Attila polgármester: A nyíltüléssel kapcsolatban kinek van kérdése, hozzászólása? Amennyiben
nincs, akkor a nyílt ülést 20 óra 35 perckor bezárom.
k.m.f.

Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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