Képviselőtestülete
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Ikt.sz.:
CS-0095- /2015.
JEGYZŐKÖNYV
Készült: 2015. augusztus 19-én 19 órakor kezdődő Csetény Község Önkormányzat
Képviselő-testületének rendkívüli üléséről.
Az ülés helye: Önkormányzat
8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
Jelen vannak:
Nagy Attila
Kovács Lajos
Albert Mihály
Rakovics Mátyás
Varga József Endre
Gavacs Zsolt Kálmán

polgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal meghívott:
Müller József

jegyző

Igazoltan távol:
Sludné Varga Diána

alpolgármester

Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a képviselőtestület tagjait és a megjelenteket. A mai
rendkívüli ülésünkhöz megállapítom, hogy az ülés határozatképes, mert a 7 fő megválasztott
képviselő-testületi tagból 6 fő jelen van.
Nagy Attila polgármester: A napirendként javaslom:
1./ Polgármesteri jelentés.
Előadó: Nagy Attila polgármester
2./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának szabályairól szóló rendelet módosítása
Előadó: Müller József jegyző
3./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet tárgyalása
Előadó: Müller József jegyző
4./ Pályázati önrésszel kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Attila polgármester
5./ Vegyes ügyek
5./1. A beiskolázási támogatásról hozott határozatunk felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
Kinek van még javaslata? Ha nincs kérem fogadjuk el a napi rendi pontokat.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a rendkívüli ülésre a fenti
napirendi pontot.
NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Polgármesteri jelentés.

Előadó: Nagy Attila polgármester
Nagy Attila polgármester: A polgármesteri jelentés keretében a következő tájékoztatást
kívánom adni:
- Már ismert a képviselők előtt, hogy újabb pályázataink lettek sikeresek(iskolai
sportpálya felújítása, óvodai konyha belső fejlesztése)
- Az iskolai támfal felújítási munkái viszonylag jól állnak, előreláthatólag szeptember 1jei határidő tartható
- Felvettem a kapcsolatot a Zirci Takarékszövetkezettel, az ott elhelyezett betéteink
kamatára ajánlatot kértem, amelyről a következő testületi ülésen tájékoztatást adok.
- A csapadékelvezető árkok rekonstrukciója is rövidesen elkezdődik
- Tájékoztatom a testületet, hogy augusztus 25-én egy rendkívüli ülést tartunk az új
mikrobusz közbeszerzési eljárásával kapcsolatban.
Kovács Lajos képviselő: A Takarékszövetkezetnél elhelyezett betétekre vonatkozóan javaslom
az egyedi kamat ajánlat kérését.
Nagy Attila polgármester: Kérem, fogadjátok el a tájékoztatást.
Csetény Község képviselő testülete a polgármester tájékoztatását határozathozatal nélkül 5
igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a polgármester
tájékoztatását.
2./ Az üzletek éjszakai nyitvatartásának szabályairól szóló rendelet

módosítása
Előadó: Müller József jegyző
Nagy Attila polgármester: A rendelet tervezetet megkaptátok, átadom a szót a jegyzőnek.
Müller József jegyző: A rendelet tervezet egy ponton módosulna az elfogadott rendelethez
képest a 4. § kiegészülne a következő szövegrésszel, hogy az üzlettel közvetlen határos
lakóingatlan tulajdonosok támogató hozzájárulása szükséges feltétel. Én más módosítást nem
eszközöltem.
Nagy Attila polgármester: Kinek van kérdése? Jelen van az egyik csetényi üzlet üzemeltetője,
aki írásos kérelmében szót kért, a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály képviselő:
Nagy Attila polgármester: A képviselő úr mielőtt szólna, kérdezem nincs-e bejelenteni valója
esetleges érintettségre, elfogultságra vonatkozóan?
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Albert Mihály képviselő: Én nem vagyok az érintett üzletnek üzemeltetője, ezért nem jelentek
be érintettséget, annak ellenére sem, hogy az üzlet épületének, ingatlanának tulajdonosa
vagyok. Az előző rendelet elfogadásakor sem voltam jelen, nem értem, hogy miért kell ismét
ezt napirendre tűzni.
Varga József Endre képviselő: Nekem egy másik módosítási javaslatom lenne, hogy a 3. § 2.)
bekezdése egészüljön ki a következőkkel: december 30-án 22 órától a tárgyévet követő év
január 2-án 6 óráig engedély nélkül lehessen nyitva tartani.
Nagy Attila polgármester: Akkor külön kérem, hogy a módosítási javaslatokról szavazzunk.
Először Varga József Endre képviselő javaslatát ki támogatja?
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
127/2015 (VIII.27.) KT határozata
Csetény Község képviselő testülete úgy
határozott, hogy Varga József Endre képviselő
javaslatát, arra vonatkozóan, hogy a vendéglátó
üzletek december 30-án 22 órától a tárgyévet
követő év január 2-án 6 óráig külön engedély
nélkül nyitva lehessenek támogatja.
Felelős Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Attila polgármester: Kérem, hogy szavazzunk a rendelet tervezetben lévő módosítással
kapcsolatban!
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1 igen szavazattal, 5 ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
128/2015 (VIII.27.) KT határozata
Csetény Község képviselő testülete úgy
határozott,hogy a módosítási javaslatot nem
támogatja, arra vonatkozólag, hogy az üzlettel
közvetlenül határos lakóingatlanok
tulajdonosainak támogató hozzájárulása
szükséges feltétel legyen.
Felelős Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
Nagy Attila polgármester: A megszavazott módosítással, aki egyetért, kérem fogadja el a
rendelet tervezetet!
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal és ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 15/2015 (VIII. 19.) számú önkormányzati rendeletét az
üzletek éjszakai nyitva tartási rendjéről elfogadta.

3./ A talajterhelési díjjal kapcsolatos rendelet tárgyalása
Előadó: Müller József jegyző
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Müller József jegyző: A rendelet tervezet tárgyalásának indoka, konzultálva a törvényességi
főosztály referenséve. A soros testületi ülésen vizsgáljuk felül a korábbi talajterhelési díjról
szóló rendeletünket, amely szerint azokat a hivatkozásokat, amelyeket a törvényből idéz, azt
vegyük ki, valamint kisebb formai módosításokat vezessünk át. pl: szerepeljen a rendeletben
az a számlaszám, amelyre a talajterhelési díjat befizetik az érintettek, valamint a rendelet
mellékletét képező bevallási formanyomtatványt több ponton módosítsuk. Ezeket a
pontosításokat rendeletben megtettem. Ha tudjátok fogadjátok el.
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal és ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 16/2015 (VIII. 19.) számú önkormányzati rendeletét a
talajterhelési díjjal kapcsolatosan.

4./ Pályázati önrésszel kapcsolatos döntés
Előadó: Nagy Attila polgármester

Nagy Attila polgármester: Ismertetem a képviselőkkel, hogy ismételten van pályázati
lehetőség a következők szerint:
- a temető infrastruktúrájának felújítására, 20 millió FT összegben, amelyben a
temetőben lévő közlekedési lehetőségeket szeretnénk javítani
- önkormányzati hivatal épületeinek nyílászáróinak cseréjére
E két pályázati lehetőség önrész nélküli. A harmadik pedig vis maior pályázati lehetőség a
kastély épületének felújítására vonatkozóan 5 millió forint erejéig, amely 90% intenzitású, ez
azt jelenti, hogy 10% önrészt vállalnunk kell. A konkrét esetben ez 500 ezer Ft-ot jelent.
Amennyiben egyetértetek a pályázati lehetőség benyújtásával, akkor kérem, hogy hozzuk meg
a következő határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
129/2015.(VIII.19.) határozata
Csetény Község képviselő testülete úgy
határozott, hogy felhatalmazza a polgármestert,
hogy a kastély épületének ( 8417 Csetény,
Hunyadi u. 7. szám alatt) felújításához
kapcsolódó vis maior pályázat benyújtására. A
pályázat értéke 5 millió Ft. A pályázathoz
kapcsolódó önrészt 500 ezer Ft-ot a képviselő
testület 2015. évi költségvetés tartalékának
terhére biztosítja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. folyamatos a pályázat
benyújtása

5./ Vegyes ügyek
5./1. A beiskolázási támogatásról hozott határozatunk felülvizsgálata
Előadó: Nagy Attila polgármester
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Nagy Attila polgármester: A előző ülésünkön elfogadtuk a beiskolázási támogatással
kapcsolatos határozatunkat. A jegyzővel konzultálva arra az elhatározásra jutottunk, hogy
több ponton módosítást kérünk az alábbiak szerint: a megszavazott juttatás nem segély,
hanem támogatás és nem csak az iskolásokra vonatkozik, hanem az óvodás korú gyermekekre
is. Kérem óvodáztatási és beiskolázási támogatásként nevezzük el, valamint a múltkori
ülésünkön kizártuk azokat a gyermeket és tanulókat, akik csetényi lakcímmel rendelkeznek, de
nem csetényi oktatási intézményben vannak, hanem más település oktatási intézményébe
járnak. Mivel nem nagy számú gyermekről, tanulóról van szó így rájuk is terjesszük ki a
jogosultságot. Ha egyetértetek ezzel a módosítási javaslattal, akkor fogadjátok el a következő
határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
130/2015. (VIII.19.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy a Csetény
településen állandó bejelentett lakcímmel
rendelkező óvodáskorúakat és nappali tagozatos
tanulókat óvodáztatási és beiskolázási
támogatásban részesíti a 2015/2016 – tanévre, az
alábbiak szerint:
Óvodás gyermekek: 6000. Ft/fő,
Általános iskolás tanulók: 9000 Ft/fő
Középiskolás és felsőfokú képzést ( OKJ –
tanfolyam ) folytató tanulók:
13000 Ft/fő
Főiskolások, egyetemisták: 20000 Ft/fő
A beiskolázási támogatás kifizetésének a feltétele:
az általános iskolánál a csetényi iskola által
elkészített tanulói névsor, az évfolyam
feltüntetésével, az óvodánál, az óvoda által
elkészített gyermek névsor, csoportonként,
2015.09.01 –én beíratottakra vonatkozóan, egyéb
(a nem csetényi iskolába járó tanulók valamint
nem a csetényi óvodába beíratott gyermekek
vonatkozásában, középiskola, főiskola )
esetetekben az oktatási intézmény ( iskola, óvoda)
látogatási igazolás leadása a Csetényi Közös
Önkormányzati Hivatalba.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. Szeptember 30. ( iskola és
óvoda látogatási igazolások leadás )
2015. Október 30. ( a kifizetés
legkésőbbi időpontja )
A 2015. Szeptember 30-i határidő be nem tartás
jogvesztő.
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Nagy Attila polgármester: A ülésen kinek van kérdése, hozzászólása. Ha nincs akkor a rendkívüli
ülést 20 óra 15 perckor bezárom.
k.m.f.

Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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