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a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
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Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy dr. Bonyhády Elemér elnök telefonon
most jelezte, hogy nem fog ideérni, ezért kéri, hogy Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes
vezesse az ülést, ameddig megérkezik.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az
ülés határozatképes, a Bizottság 4 tagja az ülésen jelen van.
Kéri a napirendi pontok elfogadását.
Ezt követően a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.26.) rendeletének
módosítása
Előterjesztő: polgármester
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzata 2013. évi belső
ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
4. Tájékoztatás a helyi adók beszedéséről, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról
Előterjesztő: jegyző
5. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: polgármester
6. A településen rendezetlen ingatlanok felmérésének eredménye, tennivalók meghatározása
Előterjesztő: PTK Bizottság elnök
7. Fejlesztési hitel felvétele
Előterjesztő: polgármester
8. Az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatás igénylése
Előterjesztő: polgármester
9. Egyebek
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1. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.26.) rendeletének
módosítása
Kovácsné Hidasnémeti Enikő átadja a szót dr. Császár Károlyné polgármesternek.
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést annyiban kívánja kiegészíteni, hogy kéri
egy elírást javítsanak a tagok. A Polgármesteri Hivatal létszáma 10 fő helyett 9 fő helyesen.
Ezután átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy elkészült a 2013. évi költségvetési rendelet
utolsó módosítása. A zárszámadás jóváhagyása előtt még szükséges a költségvetési rendeletet
módosítani, mivel a központi előirányzatok módosultak, illetve a képviselő-testület utolsó
negyedévben hozott módosító döntései is most kerültek átvezetésre.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kéri a bizottság tagok észrevételeit, kérdéseit.
A Bizottság tagjainak az előterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdése és hozzászólása, a Bizottság
az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
10/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés alapján
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezet
jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
2. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
jóváhagyása
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző kéri, hogy a képviselők javítsák azt az elírást, mely az
előterjesztés szöveges részében tévesen szerepel, a gépjárműadó összege helyesen 4,7 millió.
Egyéb iránt az előterjesztésben foglaltakat nem kívánja kiegészíteni, várja a kérdéseket.
A Bizottság tagjainak az előterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdése és hozzászólása, ezt követően
a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
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11/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság az előterjesztés alapján
javasolja a Képviselő-testületnek az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének
végrehajtásáról szóló rendelet tervezet jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
3. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzata 2013. évi
belső ellenőrzéséről
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a jogszabály értelmében a zárszámadási
rendelet elfogadásakor kell az éves ellenőrzési jelentést is a Képviselő-testület elé terjeszteni. Az
elmúlt évben összesen egy vizsgálat került lefolytatásra és arról készült jelentés. Ez az ellenőrzés
az óvodai normatíva ellenőrzésére irányult. Az éves jelentés ezt tartalmazza, két vizsgálat pedig az
ismert okokból áthúzódott 2014. évre. Az előterjesztést szóban annyiban egészíti ki, hogy a 2014évre az éves ellenőrzési tervben a testület által tervezett 4 vizsgálatra a beérkezett ajánlatok
alapján várhatóan nem lesz elég a pénz. Két lehetőség van, vagy az erre szánt összeget kell
megemelni, vagy kevesebb ellenőrzést kell tartani.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kérdése, hogy 3 ellenőrzés lefolytatására elég-e a
betervezett pénz?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző véleménye szerint három vizsgálatra várhatóan elegendő
lesz a tervezett keret. A negyedik vizsgálat csak arra az esetre került tervezésre, ha év közben
soron kívüli vizsgálatra lesz szükség, ennek előre nem lett meghatározva a témája. Kéri, hogy a
mellékelt megbízási szerződés alapján tegyen a Bizottság javaslatot a 2014. évi belső ellenőrzésre
vonatkozó megbízásra is.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes azt a véleményét fejezi ki még, hogy nem érti,
hogy a belső ellenőri jelentésben foglaltak semmiféle szankciót nem szerepeltetnek. Hogyan lehet,
hogy az elkövetett hibáknak nincsen következménye?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a belső ellenőrök független személyek, a
jelentésben leírtakért az ellenőrzést végző a felelős.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kéri a bizottság tagjait, hogy ha van észrevételük
tegyék meg.
A bizottsági tagoknak nincs kérdése és hozzászólása.
Ezt követően a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatokat.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
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12/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek Csörög Község Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló éves
összefoglaló ellenőrzési jelentés jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
13/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi belső ellenőrzési
feladatainak ellátásával a Danubius Expert Audit Kft-t (2600 Vác, Zichy H. u. 12.) bízza
meg a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv szerinti három vizsgálat
elvégzésével.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
4. Tájékoztatás a helyi adók beszedéséről, a kintlévőségek behajtásának
alakulásáról
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző megköszöni a szót, elmondja, hogy az adóügyes
kolléganők által elkészített előterjesztéshez meghívta Szabó Ferencné adóügyi ügyintézőt, akit
felkér, hogy ismertesse a tájékoztatót.
Szabó Ferencné adóügyi ügyintéző a következőkkel egészíti ki az előterjesztést:
-

-

A 2013-ban befolyt letiltások, ill. fizetési felszólítások alapján készült a 2014. évi tervezett
bevétel.
Véleménye szerint a 2013. évi adórendelet módosítása nem volt kellőképpen előkészítve,
így a január hónapban kiküldött bevallási nyomtatványok nagyon későn érkeztek a
lakossághoz. Ezeket a bevallásokat fel kellett dolgozni, az adót ki kellett vetni, és
márciusban már pénzt vártunk belőle.
Be kellett szedni a 2011-2012 évben be nem szedett szemétszállítási díjakat.
A szennycsatorna társulat szintén átadta behajtásra azoknak a listáját, akik nem fizették be
a rákötési díjat.
Súlyosbította a helyzetet, hogy 2012. november és 2013. január között az előző két
adóügyi előadó helyett új kollégák kerültek az adó szakterületre. Az átadás-átvétel 1-2
napos volt, és az egyikük – személy szerint ő – még januárban a pénzügyön is dolgozott, a
sűrű pénzügyi előadó váltások között folyamatosan be kellet, hogy segítsen a pénzügyre is.
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-

Mint ismeretes titkársági feladatokat, de néha még szociális feladatokat is ellátnak az
adósok, a létszám hiány miatt.
A nehéz helyzet ellenére is a 2012-ben be nem hajtott szemétszállítási díjból pld. 1,8 millió
forint folyt be 2013-ban.

Kurucz Attiláné bizottsági tag kérdése, hogy a szennyvízcsatorna bekötésekre befizetett pénzt
még mindig tovább kell-e utalni a Viziközmű Társulatnak?
Szabó Ferencné adóügyi ügyintéző válasza, igen, most utaltunk át 800.000,- forintot.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes megkérdezi, hogy a hivatal továbbra is
létszámhiánnyal működik-e, és a tartósan táppénzen lévő kolléganőről lehet-e valamit tudni?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszában elmondja, hogy nem tudni semmit, a
kolléganőről, sem ő sem a kezelőorvosa nem nyilatkozik, és ezzel kéri is, hogy a témát vegyék le a
napirendről mindaddig, míg az érintett kezelőorvos nem érkezik meg az ülésre. Ha gondolják a
bizottság tagjai, neki tegyék fel a kérdést. A táppénzen lévő kolléganő helyére csak határozott
időre lehet felvenni valakit, mégpedig nem tudni, hogy meddig tartó határozott időre. Ez így nem
könnyű, és a most alkalmazott köztisztviselő részéről bármikor fennáll a veszély, hogy kap egy
olyan ajánlatot, ahol határozatlan időre alkalmazzák. Többet erről a kérdésről nem kíván
mondani.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kér szót, és elmondja, hogy saját kimutatást készített, hogy
össze lehessen hasonlítani a 2012. és 2013. évi adóbevételeket, hiszen 2013. januártól, mint
köztudott a gépjármű adó nem marad az önkormányzatoknál, hanem annak 60%-át tovább kell
utalni az államnak. A kimutatás alapján a kolleganő által elmondott nehézségek dacára is 2 millió
forinttal több adó folyt be. A maga részéről köszöni a munkájukat.
Dr. Császár Károlyné polgármester arra hívja fel a figyelmet, hogy 3,5 millió forint folyt be
behajtásból, ami szintén szép eredmény. Ő is megköszöni a dolgozók munkáját.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
14/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a helyi adók 2013. évi beszedéséről, és a kintlévőségek behajtásának
alakulásáról szóló beszámoló elfogadását.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés

Szabó Ferencné adóügyi ügyintéző távozik az ülésteremből.

5. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes átadja a szót dr. Császár Károlyné
polgármesternek.
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Dr. Császár Károlyné polgármester a pályázatokról elmondja:
-

-

5 tantermes általános iskola fog épülni Csörögben, dr. Hoffman Rózsa államtitkár levelét
a képviselők megkapták. A részletekről még semmi nem tudható. A jegyzővel együtt
Veresegyházon voltak egy tájékoztatón, ahova összehívták az érintett önkormányzatokat.
Itt azt a tájékoztatást kapták, hogy 7 község kap összesen 3 milliárd forintot, a többi
községben iskola és tornaterem bővítések lesznek, egyedül Csörögben lesz új iskola
építése. Önrészt nem kell biztosítani, és a projektet teljesen az állam bonyolítja, a
tervezéstől a kivitelezésig, a közbeszerzéssel együtt.
2014. április 23-án 16.00 óráig lehet benyújtani a térfigyelő kamera pályázatot, most
100%-os támogatással hirdették meg. A döntés 2014. május 30-ig megszületik. Mivel
2012-ben már benyújtottuk ezt a pályázatot, gyakorlatilag, csak elő kell venni, és új
árajánlatokat kérni. Kéri, hogy a pályázat benyújtásáról hozzanak határozatot.

Kurucz Attiláné bizottsági tag felveti, hogy meg kell kérni a Rendőrséget, hogy támogassa.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kéri a bizottság tagjait, hogy ha van észrevételük
tegyék meg.
A jelenlévőknek nincs további kérdésük és hozzászólásuk, a Bizottság az alábbi
szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
15/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a közbiztonság növelést szolgáló önkormányzati fejlesztések
támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) BM rendelet alapján térfigyelő kamrarendszer
kiépítésére pályázatot nyújtson be.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
6. A településen rendezetlen ingatlanok felmérésének eredménye, tennivalók
meghatározása
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes átadja a szót dr. Császár Károlyné
polgármesternek.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy Kurucz Attiláné és Viszus István
képviselők által elkészített lista alapján a felszólítások kimentek, a munkálatok folynak.
Személyesen ő kérte meg, hogy ne menjen felszólítás azoknak az ingatlan tulajdonosok, ahol szép
rendezett porta van, csak éppen a kő ki van téve az útra, az út rossz állapota miatt.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes véleménye, hogy azért ha nagyon kinn vannak
az út közepén, az veszélyes, az autók is tönkre mehetnek.
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Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az utak rendbetétele tervben van. Ha
szélesíteni kell az utat, akkor már fel lehet szólítani a lakosokat, hogy vegyék be a köveket. De az
az igazság, hogy nincs is jogalap megbüntetni őket pillanatnyilag.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy hatályban van egy 2003-as, és egy 2006-os
önkormányzati rendeletet a közterület használatról és a köztisztaságról. Ezekben még
szabálysértési pénzbírság szerepel szankcióként, ami már nem az önkormányzatok hatásköre.
Ezek alapján a rendeletek alapján nem lehet eljárni. Felszólítás egyelőre minden, amit a hivatal
megtehet. A rendelet felülvizsgálatát és új rendelet elkészítését el fogja kezdeni. Amikor
Viszus István képviselő véleménye, hogy addig is figyelmeztetni lehetne, fel lehetne szólítani
ezeket az ingatlan tulajdonosokat, hogy a telekhatártól max. 1,2 m távolságra lehet követ kitenni.
Dr. Császár Károlyné polgármester javasolja, hogy a Csörögi Hírlevélbe lehetne egy kis cikket
írni, képet betenni.
Viszus István képviselő nem érti, hogy 2003 óta miért nem lehet ezeket a családokat rászorítani,
hogy ne rakjanak ki az útra követ. Nem kell bírságolni, de azért fel lehetne szólítani.
7. Fejlesztési hitel felvétele
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes átadja a szót Dr. Császár Károlyné
polgármesternek.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az OTP Bank Nyrt. ajánlata található az
előterjesztésben. E szerint 15 éves lejáratú hitelből 2 féle van, az egyik törlesztését később kell
kezdeni. Mindkettő nagyon kedvezményes 2,5%-os kamattal.
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye, hogy a piacon pillanatnyilag nincs ennél jobb
kondícióval fejlesztési hitel.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy meg kell határozni, hogy melyik
konstrukciót javasolja a Bizottság a Képviselő-testületnek elfogadásra. Az állam általi
engedélyeztetési eljárás hosszadalmas, ezt el kell indítani, mert kifutunk az időből.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy nem kellene–e konkrét árajánlat, hiszen csak úgy
kapunk hitelt, ha pontosan tudjuk mire kérjük.
Gergely László bizottsági tag véleménye, hogy a tervező által adott műszaki tartalmat kell
megpályáztatni.
Viszus István bizottsági tag úgy gondolja, hogy a Komáromi utca mellett a Kisfaludy utcát is
meg kellene csinálni végig, így akkor át lehetne menni végig a falun aszfaltos úton.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy kért árajánlatokat, még nem érkezett mind
be, például egy veresegyházi pályázó azt mondta a terveink műszaki tartalmára, hogy azt túlzásnak
érzi, nincs szükség ilyen drága utakra, amilyenek a tervben szerepelnek.
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Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye, hogy van egy jó tervünk, ami kell, ha lenne
pályázat. De nem feltétlenül az alapján kell utakat építeni. Meg kellene érdeklődni, hogy mit
csinálnak a környező települések?
Kurucz Attiláné bizottsági tag véleménye, már az is nagyon jó lenne, ha legalább úgy lenne le
gréderezve az út, hogy bele tudjon folyni a víz az árkokba.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kérdése, hogy miért nem éri meg 10 évre
felvenni a hitelt.
Gergely László bizottsági tag véleménye is az, hogy a 15 éves futamidő a legkedvezőbb, még
ha többet is fizetünk vissza összességében.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök megérkezik az ülésterembe, a Bizottság jelen lévő tagjainak száma ezáltal
5 főre emelkedik, az ülés továbbra is határozatképes.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kérdése, hogy akkor negyedévente ki tudunk 1
millió forintot fizetni?
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye szerint, amit muszáj eddig is ki tudtuk fizetni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kérdése, hogy az idő közben megérkezett dr.
Bonyhády Elemér elnök kíván-e a témához hozzászólni, vagy a határozati javaslat szavazása
következhet.
Dr. Bonyhády Elemér elnök köszöni a szót. Kérdése, hogy ha nincs kivitelezői ajánlatunk,
akkor csak felvesszük a hitelt és nem tudjuk, hogy mire?
Dr. Császár Károlyné polgármester emlékeztet, hogy az úttervező a tervhez költségbecslést
készített. Ez kiindulásnak elég. Ezen kívül egy ajánlat már van az is 40 millió forint, és csak a
Komáromi utcára vonatkozik. Ha ma megszavazza a testület a hitelfelvételt, akkor lehet megkérni
a Kormánytól engedélyt, ami több hónapnyi időt vesz igénybe. Utána közbeszerezési eljárás
következik, és már április van. Annyi utat fogunk építeni a hitelből amennyire futja belőle. Ha
tovább várunk, már nem lehet idén utat építeni. A pénzt nem is kapjuk meg, csak akkor, ha a
vállalkozónak fizetnünk kell.
Dr. Bonyhády Elemér elnök elmondja, hogy az ellenvéleményét az váltotta ki, hogy 2013-ban
már akart ez a testület utat építeni, be is lett tervezve 80 millió forint a költségvetésbe, még sem
történt semmi. Utat kell építeni, de ez a konstrukció szerinte nem megfelelő. Az egész
hitelfelvétel, útépítés „kampányfogás ízű”. Az adósságot a következő testületnek kell majd
visszafizetnie.
Kurucz Attiláné bizottsági tag arra emlékeztet, hogy soha nem mert a Képviselő-testület hitelt
felvenni, erre már ráfizetett. Ha megint óvatoskodunk, akkor soha nem lesz út, a 2,5 %-os
hitelkamat szinte 0. Nagyon kedvező, most kell belefogni az útépítésbe.
Dugántsi Ildikó alpolgármester nem érti, hogy miről folyik a vita. Ameddig Dr. Bonyhády
Elemér elnök úr meg nem érkezett arról folyt a vita, hogy milyen konstrukció a legkedvezőbb. A
hitel felvétel tényét már a költségvetési rendelet elfogadásakor eldöntöttük. Itt és most csak az a
kérdés, hogy hány millió forint és milyen futamidő legyen. A 40 millió forintot fel tudjuk majd
használni, ez egyértelmű, sőt kevés is arra, amire szeretnénk. Nem jó érv, hogy a következő
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testületet terheli a törlesztő részlet, aki belevág, hogy vezeti a falut annak tudnia kell, hogy mire
vállalkozik. Azzal egyetért, hogy jó lett volna, ha több árajánlat van már most.
Dr. Császár Károlyné polgármester arra emlékeztet, hogy ez a testület 37 millió forint
tartozással vette át a vezetést 30 millió forinttal Vácnak és 7 millió forinttal Sződnek tartozott
Csörög Önkormányzata, mégis sikerült megoldani.
Gergely László bizottsági tag véleménye is az, hogy lehet, hogy kampány ízű a dolog, de akkor
is utat kell építeni, most van egy ilyen lehetőség, ezt ki kell használni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kéri a bizottság tagjait, hogy ha nincs további
hozzászólás hozzanak döntést.
Ezt követően a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
4 igen,
1 nem
16/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek 40 millió forint összegű fejlesztési célú hitel felvételét.
A fejlesztési hitel összege: 40 millió forint.
A fejlesztési hitel felvételének célja: belterületi szilárd burkolatú útépítés beruházás
megvalósítása.
Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.
Hitel futamideje: 15 év.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a hitel
felvételéhez kormányzati engedély szükséges.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy hatalmazza fel a polgármestert, hogy járjon el az OTP Bank Nyrt-nél a
hitelszerződés tervezetének előkészítése ügyében és a Magyarország gazdasági
stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az adósságot keletkeztető
ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm.
rendelet alapján az Önkormányzat hitelfelvételéhez kérje meg a kormányzati engedélyt.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
Virág József Nemzetiségi Önkormányzat elnöke megérkezik az ülésterembe.

8. Az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatás
igénylése
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ha jóváhagyásra kerül a zárszámadás,
akkor már be tudjuk a pályázatot nyújtani. Ez a régi ÖNHIKI pályázat, csak most ez a neve.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes kérdése, hogy bármikor be lehet nyújtani a
pályázatot?
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Dr. Bonyhády Elemér elnök kiegészíti a kérdést azzal, hogy mikor van értelme beadni?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy januárban megjelent a támogatásról szóló
BM rendelet, a pályázatot már be lehet nyújtani. Év végén nyilván jobban alá lehet támasztani a
működési hiányt. Viszont esetleg később elfogy a pénz. Ennek ellentmond az, hogy be lehetett
tervezni a költségvetésbe ezt a bevételt, holott nem lehet működési hiányt tervezni. Összefoglalva
nem tudni, mikor célszerűbb beadni, de az javaslata, hogy a testület hozza meg a döntést, mert a
költségvetés alapján szükség lesz a működéshez a rendkívüli támogatásra.
Kurucz Attiláné bizottsági tag a maga részéről javasolja a pályázat benyújtását.
Szavazatarányok:
5 igen, egyhangúlag
17/2014. (IV. 16.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a
rendkívüli önkormányzati támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján a
települési önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatás iránti
igényt nyújtson be.
Felelős: elnök
Határidő: soron következő képviselő-testületi ülés
4. Egyebek
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes dr. Bonyhády Elemér elnöknek intézve szavait
elmondja, hogy az adóbevételek alakulása kapcsán eljött az adóügyi munkatárs, hogy beszámoljon
a képviselő-testületnek. Ennek kapcsán ismét felmerült, hogy a pénzügyi vezető tartós táppénze
miatt a hivatal létszámhiánnyal küzd. Április 7-ével ugyan új munkatárs került felvételre, de mivel
nem lehet tudni, hogy meddig tart a táppénz, csak határozott időre lett felvéve. Mint a táppénzen
lévő pénzügyi munkatárs kezelő orvosa, tudna-e valamit mondani, hogy meddig tart még a
betegség?
Dr. Bonyhády Elemér válaszában elmondja, hogy nem tud mit mondani, de nem is érti, hogy
eddig miért nem lett felvéve egy helyettes.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző kér szót, és azt a kérdést intézi dr. Bonyhády Elemér
elnökhöz, hogy honnan kellett volna tudnia, hogy meddig tart a táppénz. Ezen irányú
megkereséseire nem kapott választ a dolgozótól. Az a helyzet, hogy egy gyakorlott pénzügyest, aki
csak beül és csinálja a dolgát, nem egyszerű találni. Ráadásul mivel határozott időre tudja csak
kinevezni, és a határozott időnek nem lehet tudni a végét, ha bármikor is kap ez a dolgozó egy
ajánlatot határozatlan idejű munkavégzésre, nem lehet mivel érvelni, hogy maradjon. Ilyen
bizonytalan helyzetben elég nehéz dolgozni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja még, hogy a belső ellenőri jelentésben
is megállapították, hogy a pénzügyi vezető tartós távolléte gondot jelent.
A jelenlévőknek nincs hozzászólása és kérdése az elhangzottakkal kapcsolatban.
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Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes megállapítja, hogy további napirend, kérdés és
hozzászólás nincs. A jelenlévőknek megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.

K.m.f.

Kovácsné Hidasnémeti Enikő
elnökhelyettes

Kurucz Attiláné
bizottsági tag
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