JEGYZİKÖNYV
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
2013. november 20-án megtartott nyilvános ülésérıl

Tartalmazza: 43-53/2013.(XI.20.) számú határozatokat

JEGYZİKÖNYV
Készült: a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi (PTK) Bizottság 2013. november
20-án megtartott nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Mővelıdési Ház, 2135 Csörög, Arany J u. 53.
Jelen vannak:

Tanácskozási joggal:

Dr. Bonyhády Elemér
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Enikı
Kurucz Attiláné
Viszus István
Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó
Balázsné Szilvási Zsuzsanna
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Dr. Bonyhády Elemér elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 5 tagja az ülésen jelen van.
Ismerteti a tervezett napirendi pontokat és kéri a napirendi pontok elfogadását.
Kurucz Attiláné bizottsági tag javasolja, hogy vegyenek fel Egyebek napirendi pontot.
Ezt követıen a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 5 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Tájékoztató az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl
Elıterjesztı: polgármester
2. Szennyvízcsatorna közmővagyon átvétele
Elıterjesztı: polgármester
3. „Együtt a gyermekekért” Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat további mőködtetése
Elıterjesztı: polgármester
4. Háziorvos helyiséghasználati szerzıdésének módosítása
Elıterjesztı: polgármester
5. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
6. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetérıl
Elıterjesztı: polgármester
7. Önkormányzat szakfeladat rendjének és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Elıterjesztı: jegyzı
8. Mővelıdés Ház és Könyvtár önálló költségvetési szerv megszüntetése
Elıterjesztı: jegyzı
9. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi belsı ellenırzési terve
Elıterjesztı: jegyzı
10. Egyebek
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1. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester kiegészíti az elıterjesztést annyiban, hogy a korábban
óvodai normatíva téves lemondása miatt visszavont 3,6 millió forint visszaérkezett a számlánkra,
ezért külön köszönetet mond az Önkormányzat Jegyzıjének, aki sokat dolgozott ezért. Ezen
kívül tájékoztatja a jelen lévıket, hogy a Szirt Kft. felé az óvoda beruházásból még mindig
visszatartott 3,625 millió forint ügyében ismét helyszíni bejárás lesz.
Kurucz Attiláné javasolja, hogy a Gyógyszertár április-szeptember havi bérleti díja ügyében
szólítsák fel a tartozás miatt, vagy legalább részletekben fizessen ellenkezı esetben közölni kell,
hogy késedelmi kamatot fogunk kérni illetve bírósághoz fordulunk.
Dr. Bonyhády Elemér elnök javasolja ügyvéd segítségét igénybe venni, egyelıre csak
tájékozódó jelleggel.
Ezt követıen a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
43/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi az
önkormányzat pénzügyi helyzetérıl szóló tájékoztatást, és javasolja a Képviselı-testület
részére a jóváhagyását.
Határidı: azonnal
Felelıs: elnök
2. Szennyvízcsatorna közmővagyon átvétele
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy dr. Nyitrai Judit ügyvéd elkészített egy
tájékoztató anyagot, hogy a vagyonkezelıi szerzıdésen és a bérleti-üzemeltetési szerzıdésen
alapuló jogviszonyok közt mi a különbség. Az ügyvédnı személy szerint a vagyonkezelıi
szerzıdést javasolja. A DMRV viszont a bérleti szerzıdést „erılteti”. A társulás többi tagja
Vácrátót kivételével szintén a bérleti szerzıdést tartja jobbnak. A társult önkormányzatok
tulajdonába kerülı csatorna közmő vagyon vagyonértékelésének a jogszabályoknak megfelelı
kiegészítésére a FORSZ Kft. a gesztor megrendelését várja a 6 településre. Azonban ez nem
mutatja az egyes önkormányzatok vagyonát.
Kurucz Attiláné képviselı kérdése, megvalósulási tervet kérni kell, hogy adják oda.
Elırebocsátja, hogy ı a vagyonkezelıi szerzıdés megkötését javasolja.
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Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése a DMRV partner-e egyáltalán a vagyonkezelıi szerzıdés
megkötésében?
Viszus István bizottsági tag kérdése, a többi polgármester miért a bérleti szerzıdést
választotta?
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, lehet, hogy az ÁFA visszaigénylés miatt talán
elınyösebb?
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, mennyi a bérleti díj?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy az éves amortizáció összege a bérleti díj.
Viszus István bizottsági tag kérdése, akkor a bérleti díj győlik egy külön számlán, amit semmi
másra nem lehet felhasználni, és ha meghibásodás van, azt ki fizeti?
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, a vagyonkezelıi szerzıdés addig él, amíg valamelyik fél
meg nem akarja szüntetni. Akkor viszont el kell számolni.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy itt is csak arról a költségrıl van szó, amire
az amortizáció nem nyújtott fedezetet.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy ha jól érti községekre lebontott vagyonértékelés
még nincs a birtokunkban. Információ hiány van, így kellene dönteni.
Dr. Császár Károlyné polgármester válasza, a FORSZ Kft. 15 nap alatt megcsinálja a
vagyonértékelést a 6 falura, kb. 300.000,- Ft-ért, de a gesztornak kell megrendelni, errıl
határoznia kell a Képviselı-testületnek.
Dr. Bonyhády Elemér elnök szavazásra bocsájtja, hogy ki támogatja, hogy a FORSZ Kft.
részére megbízást adjon a gesztor a községenkénti vagyonértékelés elkészítésére.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
44/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy a FORSZ Kft. által elkészített szennyvízcsatorna
közmővagyon értékelést a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen ki kell egészíteni.
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek, hogy kérje fel İrbottyán Város Önkormányzatát, mint gesztort és
a FORSZ Kft. megbízóját, hogy a vagyon értékelés jogszabályoknak megfelelı
kiegészítésével – a FORSZ Kft. által benyújtott árajánlat alapján – bízza meg a FORSZ
Kft-t Csörög Község vonatkozásában is.
Felelıs: elnök
Határidı: azonnal
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Kovácsné Hidasnémeti Enikı bizottsági tag emlékeztet, hogy a DMRV képviselıje
elmondta, hogy ha nem tud dönteni a Képviselı-testület, akkor Vác mint befogadó dönt. A
DMRV-nek nyilván az a praktikusabb, ha mindenkinek egyforma szerzıdése van. Amíg nem
látjuk a vagyonértékelést, és a megvalósulási tervet, nem lehet felelısen dönteni.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, nem világos, hogy ez mennyiben befolyásolná a
döntést? Kérdése, hogy ha Csörög közigazgatási területén, de például közös gerincvezetékben van
a hiba, akkor azt ki fogja fizetni?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy a közmővagyon egy része osztatlan közös
tulajdonban lesz, azok a vezetékek, átemelık, amiket közösen használnak. A települések
belterületén lévı, csak az adott települést kiszolgáló vezetékrendszer, belsı átemelık, stb.
községenként külön vagyon lesz. Vélhetıen problémás lesz az elszámolás, ha egyik településsel
vagyonkezelıi szerzıdés lesz, más településsel meg bérleti szerzıdés.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy információ hiány van, nem tudunk dönteni. Mi
lenne, ha a többi községhez kötve, azt mondanánk, hogy ha mindenki bérleti szerzıdést köt, azt
kötünk mi is.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja ahhoz, hogy a polgármester aláírhassa bármelyik
típusú szerzıdést, konkrét felhatalmazás kell a Képviselı-testülettıl.
Dugántsi Ildikó alpolgármester javasolja átgondolni, hogy milyen hátránnyal járhat, ha bérleti
szerzıdést kötnénk?
Dr. Bonyhády Elemér elnök szavazásra bocsátja, hogy ki támogatja, hogy a FORSZ Kft.
részére megbízást adjon a gesztor a községenkénti vagyonértékelés elkészítésére.
A Bizottság hosszas vita után az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, 1 nem szavazat
45/2013.(XI. 20.) PTK bizottsági határozat:
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek vagyonkezelıi szerzıdés megkötését a DMRV Zrt-vel a
szennyvízcsatorna közmő üzemeltetése céljából.
Felelıs: elnök
Határidı: azonnal
3. „Együtt a gyermekekért” Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
további mőködtetése
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a mai napon a szıdi polgármester
kezdeményezésére a társulás tagközségeinek polgármesterei megbeszélést tartottak.. Itt abban
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állapodtak meg, hogy a társulás 2013. december 31. napjával meg fog szőnni. Mivel ez elıre
látható volt, ajánlatokat kért a további mőködtetéshez, mivel ez kötelezı feladat. Az eddig ezt a
feladatot ellátó „Együtt a gyermekekért” Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat ajánlata évi 2
millió forint volt, melyet ma délelıtt már 81.240,- Ft/hóra módosított. A Szıdligeti Gondozási
központ nem tudja gazdaságosan ennél olcsóbban ellátni, a feladatot, ezért a felkérést köszönettel
elutasította. A Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ intézményvezetıje
viszont igen kedvezı ajánlatot adott melyet a képviselık megkaptak, e szerint évi 521.000,- Ft-ért
(melybıl 202.000,- forint az Önkormányzat által fizetett térítési díj különbözete, amit a lakos
helyett fizet ki, ami tájékoztató adat) a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást is felvállalja,
valamint más szolgáltatásokat is biztosít igény esetén. Jelzi, hogy a Veresegyházi Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ intézményvezetıjét 16.00 órára meghívta a polgármester, hogy
ismertesse ajánlatát és a felmerülı kérdésekre válaszoljon. Szintén el fog jönni a testületi ülésre az
„Együtt a gyermekekért” Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje is, aki azt ígérte, hogy a
havi 80.000,- /hó összegnél is kedvezıbb ajánlatot fog adni. A Veresegyházi Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ csak 2014. június 1. napjával tud minket befogadni, ezért a társulás
felbomlása után 2014.01.01–tıl 2014.05.31-ig kénytelenek vagyunk valakivel ellátási szerzıdést
kötni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdezi, hogy miért nem lehet korábban a veresegyházi
szolgálathoz csatlakozni? A benyújtott ajánlatuk nagyon jó, minden szempontból.
Dr. Császár Károlyné polgármester azt javasolja, hogy a Képviselı-testületi ülésen hallgassák
meg a meghívott két vezetıt, és utána döntsenek.
Dr. Bonyhády Elemér elnök lezárja a napirendet, a Bizottság nem hoz döntést.
4. Háziorvos helyiséghasználati szerzıdésének módosítás
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést, egyben bejelenti, hogy személyes érintettség miatt nem fog
szavazni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ismét megnyitott a gyógyszertár, új
üzemeltetıvel. Elmondja, hogy két okból kellene megváltoztatni a helyiséghasználati szerzıdést.
Egyrészt a kerti csapra almérı felszerelése fog megtörténni, másrészt az új bérlıvel a rezsi költség
elszámolás máshogy fog történni. Átadja a szót jegyzınek, hogy ismertesse a módosítás okát.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy eddig a Polgármesteri Hivatal az orvosi
rendelı rezsiköltségeit továbbszámlázta a háziorvosnak, és utána nem avatkozott bele, hogy a
háziorvos és a gyógyszertár egymással hogyan egyezett meg a költségek tekintetében. Ez azért
problémás, mert a gyógyszerész is az önkormányzattól bérli a helyiséget, tehát a rezsit is az
önkormányzatnak kell kiszámláznia felé. Így a legtisztább, ha a használt terület arányában
számlázza a rezsi az önkormányzat mindkét fél részére.
Dugántsi Ildikó alpolgármester azt javasolja, hogy mivel még nem történt meg a vízóra
felszerelése, ne foglalják bele ezt a szerzıdésbe. Majd ha megtörténik, akkor ismét módosítanak.
Addig fizesse tovább az önkormányzat a vízdíjat.
A javaslattal a Bizottság tagjai egyetértenek.
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Ezt követıen a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Dr. Bonyhády Elemér elnök személyes érintettség miatt a szavazásban nem vesz részt.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
46/2013.(XI. 20.) PTK bizottsági határozat:
Csörög Község Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága javasolja a
Képviselı-testületnek az elıterjesztett szerzıdés módosítás tervezet alapján a háziorvos
helyiség használati szerzıdésének módosítását.
Felelıs: elnök
Határidı: azonnal
5. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı annyiban egészíti ki az elıterjesztést, hogy rendelet
módosítás a 2013. szeptember 30-ig történt változásokat tartalmazza, amely egyrészt a központi
elıirányzat módosításokból, másrészt a Képviselı-testület döntéseibıl adódik.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri, hogy a bizottsági tagok szavazzanak.
Ezt követıen a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
47/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek az elıterjesztett 2013. évi költségvetési rendelet módosítás tervezet
jóváhagyását.
Határidı: azonnal
Felelıs: elnök
6. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
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Dr. Császár Károlyné polgármester nem kívánja kiegészíteni az elıterjesztést.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri, hogy a bizottsági tagok szavazzanak.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
48/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tudomásul veszi
a tájékoztatást az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl.
Határidı: azonnal
Felelıs: elnök
7. Önkormányzat szakfeladat rendjének és a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzıt, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı annyiban egészíti ki az írásbeli elıterjesztést, hogy
elmondja, 2012.01.01.-tıl új elszámolási rend lépett életbe, mely szerint az egyes önálló
intézményeknek külön-külön elemi költségvetést kell készíteni, önálló bankszámlán, adószámon
kell gazdálkodni és önálló beszámolót kell készíteni. Ez a változás azonban nem került
átvezetésre annyiban, hogy minden önkormányzati szakfeladat és dolgozó is a Polgármesteri
Hivatalnál maradt. Ez így nem volt szabályos, és ráadásul nagy nehézségeket okozott a könyvelés
valamint a tervezés terén is. Ezért rendbe kellett tenni, annál is inkább, mivel 2014. január 1-tıl új
számviteli rend lép életbe, amelyet már jó alapokról kell indítani.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy nem kellene-e a Polgármesteri Hivatal és az
Önkormányzat székhelyét, a Kisfaludy u. 40-et is módosítani?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy amíg az Akácfa u. 30. számú ingatlanon
jelzálog van, addig nem lehet az az önkormányzat székhelye. A folyószámla hitelt visszafizettük, a
jelzálogjog törlése folyamatban van, amint ez elintézıdik, a székhely módosításról is intézkedni
fognak.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri, hogy a bizottsági tagok szavazzanak.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
49/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
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A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy az elıterjesztés szerint hagyja jóvá az Önkormányzat szakfeladat
rendjének és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának a módosítását.
Határidı: azonnal
Felelıs: elnök
8. Mővelıdési Ház és Könyvtár önálló költségvetési szerv megszüntetése
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzıt, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy azok a feltételek, melyeket az
államháztartási törvény elıír egy önálló intézmény számára a Mővelıdési Ház esetében nem
állnak fenn. Nem is indokolt, hogy ekkora Mővelıdési Ház önálló költségvetési szerv legyen,
önálló költségvetéssel, bankszámlával, pénztárral, adószámmal, beszámolási kötelezettséggel stb.
Az „intézmény” mőködése megmarad természetesen, de nem önálló költségvetési szervként,
hanem az önkormányzat egyik szakfeladataként.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, a Mővelıdési Háznak ugyan úgy lesz költségvetése, és a
pályázatokon rész tud venni?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı természetesen, mint ahogy például a védınıi szolgálat is
mőködik. Költségvetése lesz, de az az Önkormányzat költségvetésén belül lesz egy szakfeladat.
Dr. Császár Károlyné polgármester megragadja az alkalmat, hogy elmondja, hogy a Mővelıdési
Ház fényképezıgépet, nyomtatót, 80 db könyvet kapott a Szentendrei Megyei Könyvtártól.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy a normatívát így is megkapjuk-e, ha nem önálló
költségvetési szerv a Mővelıdési Ház?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy természetesen, hiszen a feladatellátás
továbbra is teljesítve lesz, a normatíva jár.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri, hogy a bizottsági tagok szavazzanak.
Ezt követıen a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
50/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság egyetért, hogy a
Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint önálló költségvetési szerv szőnjön meg, és javasolja a
Képviselı-testület részére a megszüntetı okirat jóváhagyását.
Határidı: azonnal
Felelıs: elnök
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9. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi belsı ellenırzési terve
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzıt, hogy ismertesse a
napirendhez tartozó elıterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı annyiban egészíti ki az elıterjesztést, hogy elmondja, a
betervezett 4 vizsgálat költségeit pillanatnyilag nem tudjuk, ha erre nem lesz fedezet a jövı évi
költségvetésben, akkor módosítani lehet, csökkenhet az ellenırzések szám, de ezt csak az
árajánlatok bekérése után tudjuk majd.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri, hogy a bizottsági tagok szavazzanak.
Ezt követıen a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
51/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi belsı ellenırzési tervét
jóváhagyni.
Határidı: azonnal
Felelıs: elnök
10. Egyebek
Dr. Bonyhády Elemér elnök átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági tagnak.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérése az, hogy a Polgármesteri Hivatal mérje fel a gazos
telkeket, szólítsa fel a tulajdonosokat, ahol rendezetlenek a telkek, vagy a telek elıtti utca. Szabjon
határidıt és legkésıbb 2014. március 15-ig legyen rend, ha nem akkor büntessenek. A másik
kérése, hogy a vasútállomásnál a MÁV tulajdonában lévı terület rendezetlen, gazos, szemetes, a
MÁV-ot szólítsa fel az Önkormányzat a rendbetételre, vagy a közmunkásokkal tetesse rendbe, és
fizettesse ki a MÁV-val.
A Bizottság ezt követıen meghozza a következı határozatokat.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
52/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy hozzon döntést arról, hogy a településen fel kell mérni a rendezetlen
(gazos, elhanyagolt) ingatlanokat és fel kell szólítani a tulajdonosokat, hogy legkésıbb
2014. március 15-ig tegyék rendbe ingatlanjaikat. Amennyiben az érintett tulajdonos az
elıírt határidıig a felszólításnak nem tesz eleget, hatósági eljárást kell lefolytatni.
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Felelıs: elnök
Határidı: azonnal
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
53/2013.(XI.20.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek, hogy hozzon döntést arról, hogy a Vasútállomás környékének rendezése
érdekében a MÁV Zrt-t fel kell szólítani, hogy a csörögi vasútállomás környékét tegyék
rendbe (gyommentesítés, hulladék összegyőjtése stb.). Amennyiben a felszólításnak a
MÁV Zrt. nem tesz eleget, tájékoztatni kell, hogy az Önkormányzat a terület rendbetételét
elvégzi, azonban ennek költségeit a MÁV Zrt. köteles az Önkormányzat részére
megtéríteni.
Felelıs: elnök
Határidı: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester ígéretet tesz, hogy a gazos, elhanyagolt telkek gazdáit fel
fogja a Polgármesteri Hivatal szólítani, viszont a MÁV területével nem tudunk mit kezdeni, mert
most, hogy folyik a vasút korszerősítés már nem fogják rendbe tenni. Azon a területen lesz terv
szerint a P+R parkoló.
Dr. Bonyhády Elemér elnök megállapítja, hogy további napirend, kérdés és hozzászólás nincs.
A jelenlévıknek megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
Kmft.

Dr. Bonyhády Elemér
elnök

Gergely László
bizottsági tag
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