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Dr. Bonyhády Elemér elnök köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 3 tagja az ülésen jelen van. Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági
tag jelezte, hogy késni fog, Gergely László bizottsági tag jelzete, hogy családi okok miatt vidéken
van, nem tud jönni.
Kéri a napirendi pontok elfogadását.
Ezt követően a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Csörög Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
2. Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ és Csörög Község
Önkormányzata közötti feladat ellátási szerződés (szóbeli előterjesztés)
3. Szennyvízcsatorna beruházás – települési projektfelelősök díjazása
4. Egyebek
1. Csörög Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetése
Dr. Bonyhády Elemér elnök átadja a szót Dr. Császár Károlyné polgármesternek.
Dr. Császár Károlyné polgármester röviden annyit tesz hozzá az előterjesztéshez, hogy a
főösszeg 195 943 forint, a javaslata, hogy a költségvetést szakfeladatonként részletesen tárgyalják
át, és átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az áttekinthetőség érdekében a
számításokat tartalmazó táblázatok a három önálló gazdálkodási egység szerint 3 blokkra van
osztva: Önkormányzat, Polgármesteri Hivatal és Óvoda.
Az egyes részekben pedig mindenhol látható a 2013. évi eredeti előirányzat, a 2013. évi teljesítés
és a 2014. évi terv adat. A 2013. évi teljesítés adat természetesen csak tájékoztató jellegű, várható
adat, hiszen a beszámoló erről az évről még nem készült el.
Ezután ismertette a bevételeket jogcímenként.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy van-e valakinek hozzászólása, kérdése.
Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy az adóhátralékokkal mit lehetne kezdeni?
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Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszában elmondja, hogy a behajtás folyamatos, de a sok
év alatt felgyülemlett hátralékok behajtása rendkívül lassan megy. Természetesen van
behajthatatlan része is.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy a bevételek nem csökkentek-e az állami
támogatásból.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszában elmondja, hogy összességében nem
csökkentek az állami támogatások, a szociális feladatokra év közben folyamatosan fognak még
érkezni a pótelőirányzatok, azért ezt eredeti előirányzatként a tavalyi évhez hasonlóan most sem
tervezték.
A bevételek ismertetése után a kiadások ismertetésével folytatja. Először az Önkormányzat
kiadásait ismerteti. Az előterjesztéshez képest a Házi segítségnyújtás, szociális étkezés
szakfeladatnál a kiadás 1 731 eFt-ra módosul, mivel folyamatosan folynak az egyeztetések a
szolgáltatást nyújtó Esély Szociális Szolgáltató Központtal, amely január 1-től ellátja ezeket a
feladatokat. Ebből az összegből 1 261 eFt- normatíva formájában a bevételek közt szerepel.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Viszus István bizottsági tag kéri, hogy azokra az utcasarkokra, ahol szükséges új közvilágítási
lámpák kerüljenek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszában elmondja, hogy a Zöldterület kezelés
kormányzati funkció keretében van tervezve korszerűsítésre.
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye, hogy tájékozódni kell, hiszen előzőleg is úgy
készült a közvilágítás korszerűsítése, hogy a szolgáltató megelőlegezte a lámpatestek árát.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdései, a rendezvényeknél nincs felsorolva a Falunap és
Gyereknap, de az is be van-e tervezve?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző a tavalyihoz hasonlóan 550 eFt van tervezve minden
rendezvényt beleértve.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kevésnek találja a belvíz, árvíz feladatokra tervezett összeget.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy árok-vízelvezető árok címen be van
tervezve egy nagyobb összeg.
Dugántsi Ildikó alpolgármester javasolja a bizottsági tagoknak, hogy a beruházásra betervezett
40 millió forintot teljes egészében útépítésre tervezzék be.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy az elmúlt évben volt egyéb gépek, berendezések
címen betervezve a községgazdálkodáson fűkaszára, motoros fűrészre. Idén nem kellene?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző az egyéb dologi költségek sorban van erre előirányzat.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy a falugazda, takarítónő és az óvodai karbantartó
nem kaphatna-e cafetéria juttatást?
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Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a 3 fő Mt. hatálya alá tartozó dolgozó is
természetesen kaphat cafetéria juttatást, ha a Képviselő-testület úgy dönt.
Dr. Bonyhády Elemér elnök véleménye, hogy a kóbor kutya befogásra nagyobb összeget
kellene betervezni.
A bizottsági tagok javasolják, hogy a vízelvető árokra betervezett 200 e forintot a kutyabefogásra
teszik át. Kérik, hogy a Zöld Menedék kutyamenhellyel a polgármester vegye fel a kapcsolatot,
hogy a befogott kutyákat át is vegyék.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag megérkezik, a bizottság jelen lévő tagjainak száma 4 főre változik, a
bizottság ülése továbbra is határozatképes.
Dr. Bonyhády Elemér elnök tájékoztatja a most megérkezett bizottsági tagot az eddigi
döntésekről, és kéri, hogy ha van kérdése hozzászólása, azt tegye meg.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági tag a következő észrevételeket teszi: a védőnői
rendelő mellékhelyisége nagyon rossz állapotú, és nincs a gondozottaknak külön mosdó.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy nem lehetséges másik mellékhelyiség
kialakítása, a védőnő zárni fogja a mosdót, tőle kell majd elkérni a kulcsot. Ez ki is lesz írva.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző folytatja a Polgármesteri Hivatal kiadásaival. Elmondja,
hogy még egy helyiség kialakítását tervezik, ami a meglévő épületen belül, viszonylag egyszerűen
kivitelezhető lenne. Erre és az épület karbantartására terveztek 2 300 eFt-ot, amiben egyéb
karbantartási feladatok elvégzése is benne foglaltatik.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Kurucz Attiláné bizottsági tag javasolja, hogy a hivatali számítógép park korszerűsítését, ami
évek óta halasztódik, most végre tervezzék be.
A bizottság tagjai egyetértenek abban, hogy a számítógépekre be kell betervezni +200 ezer
forintot, az összeget az épület karbantartásra betervezett összegből kell biztosítani.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző folytatja az óvodára tervezett kiadási előirányzatok
ismertetésével. Elmondja, hogy az óvoda költségvetése két részre van bontva, mert a jövőben így
kell majd azt könyvelni. Külön vannak bontva a működési és a szakmai feladatok.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Dugántsi Ildikó alpolgármester az óvodánál a kert locsolására a kút nem készült el, és most
sincs betervezve. Ajánlatot kellene kérni, hogy mennyibe kerülne a kútfúrás, hogy kiderüljön,
hogy megtérül-e a költség a vízdíj megtakarításában.
Dr. Bonyhády Elemér elnök javaslatot tesz a Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott 3 fő
munkavállaló részére havi 4000,-Ft/fő/hó összegű cafetéria juttatás biztosítására.
Szavazatarányok:
2 igen, 2 nem
A javaslat nem kapta meg a szükséges többségi szavazatot, ezért döntés nem született.
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Dr. Bonyhády Elemér elnök ezután azt a véleményét fejti ki, hogy a Polgármesteri Hivatal
köztisztviselői juttatásaira betervezett összeget sokallja. Úgy látja, hogy a teljesítmény értékelésre
1.866 ezer forint, helyettesítés és szabadságra 1.750 ezer forint és célfeladatra 866 ezer forint van
betervezve, tehát ez összesen járulékokkal több mint 5 millió forint, amit nem tart indokoltnak.
Dr. Bonyhády Elemér kérdése, hogy van-e valakinek hozzászólása?
Több hozzászólás nem volt.
Dr. Bonyhády Elemér elnök kéri a Bizottság tagjait, hogy döntsenek az elhangzott további
módosítási javaslatokról.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 1 nem
4/2014.(II.19.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az Önkormányzat 2014.
évi költségvetés tervezetét a Képviselő-testületnek az alábbi módosításokkal javasolja
elfogadásra:
BEVÉTELEK:
A tervezett bevételi előirányzatokon belül javasolja a Rendkívüli támogatás önkormányzat
működőképességének megőrzéséhez előirányzatát 881 eFt-tal növelni.
KIADÁSOK:
Önkormányzat
- 066010 Zöldterület-kezelés építmények vásárlására, létesítésére tervezett előirányzatát
javasolja 40 000 eFt-tal csökkenteni,
- 522001 Közutak, hidak üzemeltetése tervezett előirányzatát javasolja útépítés céljára
40 000 eFt-tal növelni,
- 066010 Zöldterület-kezelés tervezett előirányzatain belül javasolja a vízelvezető árokra
tervezett előirányzatot 200 eFt-tal csökkenteni és a kutyabefogásra tervezett
előirányzatot 200 eFt-tal növelni,
- 074031 Család- és nővédelem egészségügyi gondozás dologi kiadásainak
előirányzatain belül javasol 10 eFt-ot átcsoportosítani védőnői felelősségbiztosításra,
- 107052 Házi segítségnyújtás tervezett előirányzatát javasolja 881 eFt-tal növelni.
Polgármesteri Hivatal
- 011130 Önkormányzat és önkormányzati hivatalok jogalkotói ás általános igazgatási
tevékenysége tervezett előirányzatain belül javasolja a karbantartás, kisjavításra
tervezett előirányzatot 200 eFt-tal csökkenteni és a kisértékű tárgyi eszközök és
szellemi termék beszerzésére tervezett előirányzatot 200 eFt-tal növelni.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy most merült fel az óvodaorvosi feladatok
ellátásának díjazása. Megkérdezi Dr. Bonyhády Elemér elnököt, hogy ez eddig milyen formában
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valósult meg? Szerződés van-e erre kötve és a doktor úr leszámlázza ezt vagy milyen formában
történik, mivel a tavalyi évi teljesítések között ezzel nem találkoztak.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy erről ő el is feledkezett, valószínűleg nem
számlázta le ezt tavaly.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnököt, hogy
miért nem javasolja a költségvetést ebben a formában a Képviselő-testületnek elfogadásra?
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy azért nem szavazta meg, mert mint már korábban
elmondta a Polgármesteri Hivatalnál kb. 5,5 millió forint van betervezve, míg máshol pl. az
óvodánál csökkent a betervezett összeg.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy nem ért egyet Dr. Bonyhády Elemér
véleményével. Az óvónők jelentős béremelésben részesültek, tavaly és idén sőt ez évben még
egyszer fognak kapni. Emelték a védőnő bérét is központilag. A köztisztviselők bére viszont 2008
óta, 6 éve nem emelkedett, sőt egyéb juttatásokat megvontak tőlük, cserébe pedig 4-en dolgoznak
7 helyett, munkaidőn túl, hétvégén és otthon minden féle dotálás nélkül. A feladatok pedig nem
csökkentek. Nem lehet elvárni emberektől, hogy hónapokig dolgozzanak szabadidejüket
feláldozva. A jegyzőnek nincs mivel ösztönözni őket, és a két tartósan táppénzen levő dolgozóról
nem lehet tudni, hogy mikor jönnek vissza, nem lehet tudni, meddig kell elvárni a dolgozóktól,
hogy több ember helyett dolgozzanak.
Fontosnak tartja, hogy legyen a jegyzőnek mozgástere. Nem lehet az embereket a végletekig
kizsigerelni.
2. Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ és Csörög Község
Önkormányzata közötti feladat ellátási szerződés (szóbeli előterjesztés)
Dr. Bonyhády Elemér elnök felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy 2014.01.01 és 2014.05.31. között
Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ ellátási szerződés útján látja el a
családsegítő és gyermekjóléti szolgálatot, a szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást.
Ennek érdekében a korábbi ajánlatuk szerint két szerződést kell megkötnünk, egyet az
ellátó központtal, és a pénzügyi feladatok ellátására egy másikat a Veresegyházi
Polgármesteri Hivatallal. Szükséges, hogy a Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert mindkét szerződés aláírására.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangú
5/2014.(II.19.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás és
szociális étkeztetés feladatok ellátására Csörög Község Önkormányzata ellátási szerződést
kössön Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központtal.
Az ellátási szerződés időtartama: 2014. január 1-től 2014. május 31-ig terjedő határozott
idő.
A szerződés keretében Csörög Község Önkormányzatát terhelő összes fizetési
kötelezettség: 1 518 000,- Ft, mely tartalmazza a feladatellátásra Csörög Község
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Önkormányzatának járó állami támogatást és a fizetendő önkormányzati hozzájárulás
összegét is.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangú
6/2014.(II.19.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a gyermekjóléti szolgáltatás, családsegítés, házi segítségnyújtás és
szociális étkeztetési feladatok pénzügyi-elszámolási feladatainak ellátására szerződést
kössön a Veresegyházi Polgármesteri Hivatallal.
A szerződés időtartama: 2014. január 1-től 2014. május 31-ig terjedő határozott idő.
A szerződés keretében Csörög Község Önkormányzatát terhelő összes fizetési
kötelezettség: 213 000 Ft.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. Szennyvízcsatorna beruházás – települési projektfelelősök díjazása
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a kiküldött levél és mellékletei alapján
látható, hogy milyen kéréssel kereste meg őt a vácrátóti polgármester. Személyes véleménye, hogy
egy évekkel ezelőtt lezárt projekt esetében semmilyen kifizetésre nincs mód. A projekt úgy zárult,
hogy az utak helyreállítása elmaradt, inkább erre kellene pénzt költeni, ha lehetne, de ez a
beruházás már befejeződött, ezért nem javasolja támogatni a kérést.
A Bizottság tagjai egyetértenek az elhangzott javaslattal. Ezt követően a Bizottság az alábbi
szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangú
7/2014.(II.19.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság nem javasolja a
Képviselő-testületnek, hogy a Vácrátót Község Önkormányzata által a szennyvízcsatorna
beruházás települési projektfelelőseinek díjazására irányuló kezdeményezést támogatását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4. Egyebek
Dr. Bonyhády Elemér elnök kérdése, van-e valakinek a napirendhez hozzászólása.
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A jelenlévőknek nincs a napirendhez kapcsolódó kérdése és hozzászólása.
További napirend, kérdés és hozzászólás nincs, ezért Dr. Bonyhády Elemér elnök a
jelenlévőknek megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
K.m.f.

Dr. Bonyhády Elemér
elnök

Kurucz Attiláné
bizottsági tag
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