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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: Tájékoztatom a testületet, hogy az általános iskola előtti parkoló
gyakorlatilag elkészült. Az iskolai támfal első rész számla kifizetése megtörtént a kivitelező
felé. Előreláthatólag szeptember 11-én hozzuk el a pályázaton megnyert gépjárművünket. A
Rákóczi után a csapadékvíz lefolyó elkészítése is folyamatban van. Ha el tudjátok fogadni a
napirend előtti tájékoztatómat, kérem, fogadjátok el.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazat és
1 tartózkodással, határozathozatal nélkül, elfogadta a polgármester napirend előtti
tájékoztatását.
Nagy Attila polgármester: Javaslatot teszek a napirendre, a kiküldött anyaghoz képest további
napirendi javaslatokat tárgyaljuk:
1./ Csetény Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének fél éves beszámolója
Előadó: Nagy Attila polgármester
2./ Csetény Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének (2/2015. (II.11.)
módosítása
Előadó: Nagy Attila polgármester
3./ Vegyes ügyek:
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Előadó: Nagy Attila polgármester
3.1. A Csetényi Sportegyesület tájékoztatása és kérelme
Előadó: Sportegyesület elnöke
3.2. Kastély vis maior pályázattal kapcsolatos állásfoglalás
Előadó: Nagy Attila polgármester
3.3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatos állásfoglalás, döntés
Előadó: Nagy Attila polgármester
3.4. Csetény Hunyadi utca felújítással kapcsolatos döntések
Előadó: Nagy Attila polgármester
3.5. Takarékszövetkezeti ajánlattal kapcsolatos döntés a betét lekötésre vonatkozóan
Előadó: Nagy Attila polgármester
Kinek van még javaslata? Ha nincs, kérem, fogadjuk el a napi rendi pontokat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, elfogadta a kiegészítésekkel együtt a fenti
napirendi pontot.

NAPIRENDI

PONTOK

TÁRGYALÁSA

1./ Csetény Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésének fél éves beszámolója
Nagy Attila polgármester: A féléves teljesítés táblázatai kiküldésre kerültek, e táblázatokkal
kapcsolatosan is azok az aggályok vannak, mint a korábbi ülésünkön a közös hivatal és az
intézményi társulás féléves beszámolójának elfogadásakor voltak. Ismert minden képviselő
előtt a hivatal pénzügyeseinek helyzete, folyamatban van a könyvvizsgálóval való egyeztetés
a könyvelésünknek kiigazítására vonatkozóan. Mindezekkel együtt az önkormányzat
pénzügyi stabilitása jónak mondható, az önkormányzatnak likviditási gondjai nincsenek.
Javaslom a beszámoló elfogadását.
Kovács Lajos képviselő: Az alaptáblázat kivételével javasolnám, hogy a mellette lévő
főkönyvi kivonatot és a kormányzati funkciók szerinti listát ne kapjuk meg.
Müller József jegyző: A kormányzati funkciók szerinti lista kiküldésével úgy gondoltam
részletes tájékoztatást adunk az egyes feladatokon történő teljesítésekről. Természetesen a
jövőben akkor nem küldjük ki.
Nagy Attila polgármester: Amennyiben egyetértetek, fogadjátok el a következő határozatot.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
134/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község képviselő testülete úgy
határozott, hogy a 2015. első félévi költségvetési
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beszámolót, az előterjesztés mellékletét képező
az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
:
2./ Csetény Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének ( 2/2015. (II.11.)
módosítása
Nagy Attila polgármester: Átadom a szót a jegyzőnek.
Müller József jegyző: Az előző napirendi pont során tárgyalt féléves beszámoló előirányzat
változásait a költségvetési rendeletbe is szükséges átvezetni. Ha egyetértetek a rendelet
módosításával és nincs kérdésetek, akkor fogadjátok el.
Nagy Attila polgármester: Kérem, fogadjátok el a rendelet módosítását.
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül elfogadta a 2/2015 (II. 11.) számú önkormányzati rendeletének a
módosítását a 2015. évi költségvetés módosításáról 17/2015 (IX.02.) számú
önkormányzati rendelettel.
3.1. A Csetényi Sportegyesület tájékoztatása és kérelme
Előadó: Sportegyesület elnöke
Nagy Attila polgármester: Köszöntöm a Sportegyesület vezetőségét, átadom a szót Mavizer
Szilveszter elnökúrnak, hogy ismertesse tájékoztatását és kérelmét.
Mavizer Szilveszter elnök: A tájékoztató és a kérelem a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Albert Mihály képviselő: Az elnökúr felsorolta a problémákat, sok minden nem fog
összejönni, a most kért támogatás az 1 100 000Ft nem lesz elég az év végéig. Az elnökúr által
említett kút az öntözéshez szerintem használhatatlan.
Kovács Lajos képviselő: Nekem is az az álláspontom, hogy nem lesz elég és én javaslok 1,5
millió forintot.
Nagy Attila polgármester: Két javaslat van, az egyik az 1,5 millió forint, a másik az 1,1
millió forint. Először szavazzunk a Kovács Lajos képviselő úr javaslatáról.
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete úgy határozott, hogy 2 igen
szavazattal, 0 ellenszavazat és 4 tartózkodás mellett elutasította a javaslatot
Szavazzunk a másik javaslattól.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
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135/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat képviselő testülete úgy
határozott, hogy a Csetényi Sportegyesület részére a
2015. évi költségvetésének tartaléka terhére 1,1 millió
Ft támogatást biztosít. A támogatás a támogatási
szerződés aláírását követő 8 napon belül kerül
utalásra. Támogatás további feltétele, a civil
szervezetnek a korábbi évekre vonatkozóan
elszámolási elmaradása nincs.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015.10.15.
3.2. Kastély vis maior pályázattal kapcsolatos állásfoglalás
Nagy Attila polgármester: Ismert a testület előtt, hogy a kastély felújítására vonatkozóan vis
major pályázatot kívánunk benyújtani, amelyre vonatkozóan több határozatot és nyilatkozatot
szükséges meghoznunk, amelyek a következők: előzetesen tájékoztatatom a testületet, hogy
az előző ülésünkön meghozott határozatunkat vissza kell vonnunk, mivel az önrész 500 ezer
forintról 550 ezer forintra változna. Először vonjuk vissza a 129/2015 (VIII. 19.) számú
határozatunkat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
136./2015.(IX.02.) KT határozata
Csetény Község képviselő testülete úgy határozott,
hogy a 129/2015 (VIII.19.) számú határozatot
visszavonja.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: azonnal
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
137/2015 (IX.02.) KT határozata:
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy az önkormányzat, mint
tulajdonos a 8417 Csetény Hunyadi u. 7. szám alatti,
1. helyrajzi számú, Holitscher-kastély megnevezésű
épületet
az
Allianz
Hungária
Zrt.
biztosítótársaságnál biztosította.
Az önkormányzat tulajdonában lévő kastély a vis
major esemény miatt a közösségi-kulturális célokat
csak korlátozottan tudja ellátni. A Holitscher-kastély
kulturális-közösségi funkciókat lát el: könyvtár,
művelődési otthon, eMagyarország Pont. Csetény
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
vállalja a csetényi Holitscher-kastélyra a már
meglévő biztosításhoz a továbbiakban az értékkövető
biztosítás megkötését.
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Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
138/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy határozott, hogy a csetényi
Holitscher-kastély
vis
major
eseményének
helyreállítását önerőből nem tudja megoldani.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
139/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzata Képviselő-testülete ülésén úgy határozott, hogy a vis maior
támogatás címen pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz.
A káresemény megnevezése: A csetényi Holitscher-kastély beázása
helye Holitscher-kastély 8417 Csetény Hunyadi u. 7. Helyrajzi szám: 1., Műemléki törzsszám:
5633.
A káresemény forrásösszetétele:
Megnevezés
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)

2015. év

%

550.000.- Ft

10,98 %

Biztosító kártérítése

0.- Ft

0%

Egyéb forrás

0.- Ft

0%

Vis maior támogatási igény

4.458.204.- Ft

89,02 %

Források összesen

5.008.204.- Ft

100 %

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 5.008.204.- Ft,
melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja / részben tudja (megfelelő rész aláhúzandó)
biztosítani.
A testület nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelem a tulajdonát
képezi.


A károsodott épület az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja:
A károsodott épület:
Holitscher-kastély 8417 Csetény Hunyadi u. 7.
Helyrajzi szám: 1., Műemléki törzsszám: 5633.
Kötelező feladatok:
Kulturális szolgáltatás és a nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, a helyi
közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme.
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A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik /
nem rendelkezik (a megfelelő rész aláhúzandó)
Biztosító Társaság megnevezése

Allianz Hungária Zrt

Biztosítási szerződés száma

AHB733387384



Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / nem igényelt (a megfelelő rész
aláhúzandó.
 A képviselő-testület határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra az értékkövető
határozatlan időtartamú biztosítását legalább további 4 éven keresztül fenntartja,
valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés
meglétét a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé.
 Vállalja a károsodott ingatlannak a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság
szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
 Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni /
nem tudja ellátni (a megfelelő rész aláhúzandó).
 A testület a saját forrás összegét a 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015 (II.11.) számú
Költségvetési Rendeletében biztosítja.
A testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő:folyamatos
Nagy Attila polgármester: Kérem a következő nyilatkozatokat is határozat formájában
hozzuk meg.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:
140/2015 (IX.02.) KT határozat
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy nyilatkozik, hogy a csetényi Holitscherkastély
jelen
pályázatban
leírt
kárainak
helyreállítására nem adott be pályázatot.
Csetény Község Önkormányzatának Képviselőtestülete úgy nyilatkozik, hogy Makai László műszaki
szakértő egyaránt független a Csetény Község
Önkormányzatától és a helyreállítás későbbi
kivitelezőjétől.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: folyamatos
3.3. Bursa Hungarica ösztöndíj pályázattal kapcsolatos állásfoglalás, döntés
Nagy Attila polgármester: A szükséges előterjesztést megkaptátok, hogy a tárgyév október
elejéig van lehetőség a szükséges döntések meghozatalára.
Albert Mihály képviselő: A beiskolázási támogatások jogosultságának kibővítésével én nem
támogatom újabb támogatások meghatározását.
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Kovács Lajos képviselő: Én is ugyanígy gondolom.
Nagy Attila polgármester: Ha a többiek is hasonló állásponton vannak, akkor hozzuk meg az
alábbi állásfoglalásunkat.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6 igen szavazattal, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül, határozathozatal nélkül, idei tanévben nem támogatja az
önkormányzat csatlakozását a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
3.4. Csetény Hunyadi utca felújítással kapcsolatos döntések
Nagy Attila polgármester: Tájékoztatom a képviselő testületet, hogy a Hunyadi utca
felújításhoz kapcsolódóan, mielőtt az útburkolat felújításra kerül a burkolat alatt lévő ivóvíz
és szennyvíz hálózat cseréjét is meg kellene oldani. Az ivóvíz hálózat költségét a
Bakonykarsztnál vezetett, amortizációs számlán lévő összeg terhére kellene megcsinálni,
amelynek összege jelenleg 8 593 347 Ft+ áfa. A szennyvíz hálózat költségét pedig a
Bakonykarszt Zrt. által, az önkormányzat részére korábbi években megfizetett és az idei
évben is fizetendő bérleti díjak terhére lehet elvégezni. Az egy évben fizetendő összeg, amit a
Bakonykarszt Zrt. fizet, megközelítőleg 400 000 Ft. Tájékoztatom a testületet, hogy ivóvíz
hálózat felújításának költsége előre láthatólag 4 millió Ft+áfa. A szennyvíz hálózat
felújításának költsége, önköltségen számítva 3,5 millió Ft+áfa.
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
141/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy a Csetény
belterület Hunyadi utcai (hrsz - ok: 805/1, 805/2)
aszfaltozási munkákhoz kapcsolódó ivóvíz hálózat
felújításokhoz, az alábbiak szerint járul hozzá:
A munkálatok műszaki tartalma a következő:
2” – os bekötés cseréje D63 KPE
bekötésre (1 db)
NA80 - as bekötés cseréje (1 db)
D25 és D32 KPE bekötések cseréje NA
100 illetve NA 200 KMPVC csőre megfúrva
(összesen 20 db)
D63 KPE bekötés cseréje NA 200 KMPVC
csőre (1 db)
A fentieken kívül meg kell építeni a két
gerincvezeték között 1 db átvezetést, át kell
építeni egy csomópontot, továbbá 2 db tűzcsap
cseréje is szükséges.
A fenti munkálatok költsége 4 millió Ft + ÁFA,
amely tartalmazza a földmunkákat és az
anyagköltséget is.
A munkálatok költségét a Bakonykarszt Zrt. a
Csetény településen keletkezett fejlesztési
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forrásainak terhére végzi el, amelynek összege
jelenleg 8 593 347 Ft + ÁFA.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. évben folyamatos
Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, ellenszavazat és 1
tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

142/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzat Képviselő –
testülete, úgy határozott, hogy a Csetény belterület
(hrsz - ok: 805/1, 805/2) Hunyadi utcai aszfaltozási
munkákhoz kapcsolódó szennyvízhálózat
felújításokhoz, az alábbiak szerint járul hozzá:
A munkálatok műszaki tartalma a következő:
5 db DN 600 – as betonakna átépítése és vízzáróvá
tétele, a cső átvezetékek felújítása, valamint 2 db
műanyag tisztító idom komplett felújítása.
A fenti munkálatok költsége 3,5 millió Ft + ÁFA.
A munkálatok költségét a Bakonykarszt Zrt. a
Csetény Község Önkormányzat által a korábbi
években és 2015. évben megfizetett bérleti díjak
terhére végzi el.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. évben folyamatos
3.5. Takarékszövetkezeti ajánlattal kapcsolatos döntés a betét lekötésre vonatkozóan
Nagy Attila polgármester: Az előző testületi ülésen tájékoztattam a testületet, hogy a
számlavezető pénzintézeten keresztül lehetőség lenne a betéteinket kamatozó kincstárjegy
betét formában lekötni. A kamatozó kincstárjegy állami garanciavállalással történik és a
leköthető éves betét 2,75%. S most lehetőségünk lenne, hogy a meglévő lekötött betéteink egy
részével kiegészíteni a számlánkra érkezett összegeket, amelyekkel együtt egy 100 millió
forintos lekötést tudnánk eszközölni. Ezt azért tudjuk megtenni, mert a korábbi nyertes
pályázataink eredményeként a pályázatok megvalósításához szükséges támogatások
megérkezetek a költségvetési számlánkra.
Albert Mihály képviselő: Én nem tudom támogatni, mert kockázatosnak tartom. Számomra az
állam helytállása a kamatozó kincstárjegy mögött nem jelent 100 %-os biztosítékot., ezért is
tartom kockázatosnak a betétlekötést.
Nagy Attila polgármester: Ha jól értem ezek szerint képviselő társam NEM BÍZIK a Magyar
Államban, amire képviselői esküjén felesküdött, továbbá úgy gondolja, hogy a 0,2% kamat
jobb a településnek, mint 2,75% kamat, ezáltal elmondhatjuk, hogy 2,5 M Ft-os kárt KÁRT
okoz a településünknek, amennyiben nem támogatja az állam által garantált KKJ
megvásárlását! Amennyiben a képviselő testület tagjainak nincs kérdése és egyetértenek,
hozzuk meg a következő határozatot.
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Csetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 5 igen szavazattal, 0 ellenszavazattal
és 1 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:
143/2015. (IX.02.) KT határozat:
Csetény Község Önkormányzatának képviselő
testülete úgy határozott, hogy felhatalmazza a
polgármestert, hogy az önkormányzat számlavezető
pénzintézeténél az önkormányzat költségvetési
számláján lévő összeg terhére 100 millió forint
erejéig kamatozó kincstárjegyet vásároljon,
amelynek irányadó éves kamata jelenleg 2,75%. A
pénzeszköz lekötésének teljesítéséről a sors képviselő
testületi ülésen a képviselő testületet tájékoztassa.
Felelős: Nagy Attila polgármester
Határidő: 2015. folyamatos
Nagy Attila polgármester: Ezen határozathozatal után Albert Mihály képviselő nem
támogatja a betét lekötését, ezáltal lemondott a lekötéssel keletkező 2 750 000 Ft
kamatjövedelemről, amely az önkormányzat költségvetésében jelentkezik és a település
javára a testület által meghatározott célra használható fel. Ilyen módon kárt okoz, hiszen
továbbra is nem a fejlődés az érdeke, hanem a helyben maradás és a lassú sorvadás. Az ülésen
kinek van kérdése, hozzászólása. Ha nincs akkor a rendkívüli ülést 20 óra 10 perckor
bezárom.
k.m.f.

Nagy Attila
polgármester
Rakovics Mátyás
jkv. hitelesítő

Müller József
jegyző
Kovács Lajos
jkv. hitelesítő
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