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Dr. Bonyhády Elemér elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 4 tagja az ülésen jelen van.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri a napirendi pontok elfogadását.
Ezt követően a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
2. Téli közfoglalkoztatási program
3. Csörög község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
4. Egyebek
1. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy 2013. szeptember 30-án az OTP Bank
Nyrt. lezárta az önkormányzat folyószámlahitel keretét, ennek megfelelően október 1-jétől
folyószámlahitel már nem áll rendelkezésre. A lezárás napján nem volt folyószámlahitel
tartozásunk, ezért visszavonás nem történt. A szeptemberi munkabérek, segélyek, tiszteletdíjak
kifizetése határidőben megtörtént. Közüzemi számláink és egyéb működési jellegű tartozásaink
október 7-ig vannak rendezve. Jelenleg kifizetetlen számláink (szállítói, megbízási, egyéb) összege:
1 380 e Ft. Költségvetési számlánk mai napi egyenlege: 1 050 e Ft. Adószámláinkon jelenleg
rendelkezésre álló, a költségvetési kiadásainkra felhasználható összeg: 2 340 e Ft. Kiszámlázott
illetve a közeljövőben várható jelentősebb összegű bevételeink: gyógyszertár bérleti díja
szeptember 30-ig 258 eFt, A.S.A. harmadik negyedévi úthasználati díj 315 eFt, Posta bérleti díja
80 eFt. A működőképességet megőrző kiegészítő támogatás (korábban ÖNHIKI) iránti
kérelmünk 2013. szeptember 30-án benyújtásra került, összesen 21 millió forinttámogatási
igénnyel. Támogatási kérelmünk jelenleg kincstári felülvizsgálati szakaszban van, folyamatosan
kiegészítő adatokat kér a Kincstár, illetve jelezték, hogy az éves működési hiányt csak
időarányosan, az év hátralévő három hónapjára tudják figyelembe venni. A Magyar Államkincstár
megkezdte a 2012. évi normatíva felülvizsgálatát, amelyhez szintén folyamatosan teljesítjük a
Kincstár által kért adatszolgáltatásokat. Kértük a felülvizsgálat soron kívüli lefolytatását, mely
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kérésünket, nehéz anyagi helyzetünkre tekintettel a Kincstár figyelembe vette. Kértük továbbá a
tavalyi normatíva visszafizetéshez kapcsolódó 611 eFt igénybevételi kamat számlánkról való
azonnali beszedésének felfüggesztését is a felülvizsgálat lezárásáig, melyhez szintén pozitívan állt
hozzá a Kincstár.
2013. október 15-én benyújtottuk a 2013. évi normatíva pótigénylésünket, mely várhatóan a
novemberi állami támogatásban már meg fog jelenni.
Várhatóan november 30-ig ki kell fizetnünk a SZIRT Kft. felé fennálló 3 625 000 Ft-os
tartozásunkat, illetve december 31-ig a 3 038 000 Ft úttervezési díjat.
Kéri a Bizottságot, a tájékoztató elfogadására.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi, hogy a 2013-ban tévesen visszautalt 2012. évi
normatívával mi a helyzet?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy folyamatban van a kincstári felülvizsgálat,
remélhetőleg év végéig visszakapjuk a pénzt.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag kérdése, hogy mit fogunk tenni, miből fogjuk
kifizetni a SZIRT Kft. felé fennálló tartozásunkat és az úttervezési díjat, ha nem folyik be a pénz?
Dugántsi Ildikó alpolgármester hozzászól, hogy várható még év végéig az iparűzési adó
feltöltésből bevétel, illetve a 2013. évi plusz normatíva is, amit megigényeltünk. Kérdése, hogy mi
a helyet az idei normatíva pótigényléssel, ebből milyen összeg várható?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a pótigény a Kincstár felé benyújtásra
került, ez várhatóan a novemberi állami támogatásban lesz benne. A pontos összeget nem tudja
megmondani, mivel szeptember 1-től változtak az óvoda esetében a finanszírozási szabályok,
különbözőképpen finanszírozzák az év első 8 hónapját és a szeptembertől decemberig terjedő
időre is más számítási módszer van.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megjegyzése, ezt azért hozta fel, mert a képviselő társát
szerette volna megnyugtatni a kifizetéssel kapcsolatban és reméli, hogy átvészeljük a helyzetet.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag elmondja, hogy az óvodában megtörtént a
műszaki bejárás a SZIRT Kft-vel. A napkollektor hibájával kapcsolatban a kivitelező elhárította a
felelősségét azzal, hogy álláspontja szerint a hibát a nem szakszerű működtetés okozta. Megjegyzi,
hogy a kezelő személyzetet ki kellett volna oktatni a berendezés használatával kapcsolatban.
Kérdés, hogy ez megtörtént-e, illetve az erről szóló oktatási napló hol van.
Dr. Bonyhády Elemér elnök javasolja ügyvéd segítségét igénybe venni, egyelőre csak
tájékozódó jelleggel, mert ebből még vita lesz.
Ezt követően a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
40/2013.(X. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi az
önkormányzat pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást, és javasolja a Képviselő-testület
részére a jóváhagyását.
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Határidő: azonnal
Felelős: elnök
2. Téli közfoglalkoztatási program
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester ismerteti, hogy a Kormány határozata alapján a helyi és az
országos közfoglalkoztatás 2013. november 01. napjától indul és 2014. április 30. napjáig tart.
Csörög Község Önkormányzatának a helyi közfoglalkoztatásban 16 főt kell alkalmaznia. A
támogatás 100 %-os bér és járulék megtérítése. A 16 főből 14 főt képzésre küldenénk, melynek
beindítására 2013. december 1. napjától kerül sor. A képzést a Munkaügyi Központ szervezi napi
4 órában, amiért a részt vevők díjazásban részesülnek. Az önkormányzatunknak hat hónap alatt
437.760,-Ft megtakarítást jelentene, mivel nem kell segélyt fizetni, hiszen a kifizetett segély
összegének 20 %-a az önkormányzatot terheli.
Az országos közfoglalkoztatási program 90 %-os támogatással működik és a dologi kiadásokra
fordított költségeket is megtérítik. A foglalkoztatottak napi hat órában dolgoznak nettó 37.000,Ft-ért. Az országos program keretében térségünkben a Viziközmű Társulatnál 120 fő lesz
foglalkoztatva. Javasolja, hogy községünkből 10 fő alkalmazásához a képviselő-testület járuljon
hozzá. Ez a foglalkoztatás 122.400,-Ft-ba kerülne az önkormányzatnak. A 10 fővel meg tudnánk
oldani a közterületeink rendbetételét, a vízelvezető árkok karbantartását. Télen havazás esetén a
síkosság mentesítést, hiszen az idén márciusban már az erre a célra a költségvetésünkbe
betervezett összeg elfogyott. Kérem a Bizottságot, hogy támogassa a programot.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, milyen oktatásra mennek az emberek.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az előzetes tájékoztatás szerint
alapkompetenciák fejlesztésére irányuló képzésen fognak részt venni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag kérdése, fognak-e papírt kapni az elvégzett
iskoláról?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, természetesen igen.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérése, hogy a munka kiadását és ellenőrzését szigorúan
ellenőrizzék. Komolyan vegyék a munkát minden szempontból, pl. a Hartyán pataknál a nádas
részt tegyék rendbe.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, kötelező-e ez az egész?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, igen.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
41/2013.(X. 16.) PTK bizottsági határozat:
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Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselő-testületnek a téli közfoglalkoztatási programban való részvételt az alábbiak
szerint:
- 10 fő közfoglalkoztatása az országos programban és
- 16 fő foglalkoztatása a helyi programban.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. Csörög Község Önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepciója
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester ismerteti a 2014. évi költségvetési koncepcióról szóló
írásbeli előterjesztést.
Kurucz Attiláné bizottsági tag nem ért egyet azzal, hogy továbbra is ösztöndíjjal támogassa az
önkormányzat a továbbtanuló gyerekeket. Hozzáteszi, hogy bővíteni az ösztöndíjban részesülők
számát pedig semmiképpen sem szabad.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag kifogásolja a körzeti megbízott tevékenységét.
Arról volt szó, hogy állandó rendőr lesz a körzeti megbízotti irodában, ehelyett 2 hetente 1 órát
van itt. Legalább minden héten egyszer legyen itt a körzeti megbízott.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy a körzeti megbízottnak nem az a dolga, hogy
az irodában üljön hanem, hogy a falut járja.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az utóbbi időben több alkalommal is
történtek intézkedések jelentős ügyekben, érezhető a településen a fokozott rendőri jelenlét.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Bizottságot, hogy a költségvetési koncepciót
elfogadni szíveskedjenek.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
42/2013.(X. 16.) PTK bizottsági határozat:
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
a Képviselő-testületnek, hogy a 2014. évi költségvetési koncepciót az előterjesztésben
meghatározott alapelvek és célkitűzések alapján fogadja el.
A költségvetési rendelet-tervezet elkészítését a koncepcióban meghatározottak szerint
javasolja megkezdeni, melyek során a következő feladatokat javasolja elvégezni:
1. A végleges költségvetési rendelet-tervezet kidolgozása során tovább kell keresni a
bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.
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2. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő
egyeztetés útján kell kialakítani.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. Egyebek
A jelenlévőknek az egyebek napirend keretében nincs hozzászólásuk és előterjesztésük.
Dr. Bonyhády Elemér elnök megállapítja, hogy további napirend, kérdés és hozzászólás nincs.
A jelenlévőknek megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
Kmft.

Dr. Bonyhády Elemér
elnök

Viszus István
bizottsági tag
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