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További jelenlévık a csatolt jelenléti ív szerint.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök köszönti a megjelenteket és megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Bizottság 4 tagja az ülésen jelen van.
Kéri a napirendi pontok elfogadását.
Ezt követıen a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 4 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta.
Jóváhagyott napirend:
1. Utak aszfaltozása (mőszaki tartalom meghatározása)
Elıterjesztı: polgármester
2. Térfigyelı kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok
Elıterjesztı: polgármester
3. 2014. augusztusi falunap megszervezése, tervezett költségei
Elıterjesztı: polgármester
4. Csiri-biri Napközi Otthonos Óvoda átszervezésével kapcsolatos feladatok
Elıterjesztı: polgármester
5. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Elıterjesztı: polgármester
1. Utak aszfaltozása (mőszaki tartalom meghatározása)
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést a következıkkel egészíti ki. A tervezıvel
megtárgyalták a paraméterek módosítását. A tervezı hozzájárult, hogy módosuljon a mőszaki
tartalom a megbeszéltek szerint. Ezek után az új mőszaki tartalommal mielıbb új ajánlatokat kell
kérni. Fontos lenne, hogy mielıbb el lehessen indítani a közbeszerzési eljárást. Meg kell határozni
a képviselıknek, hogy melyik utat készíttessék el, mert a 40 millió forint közel sem elég az összes
megtervezett útra. A javaslata, hogy a Kisfaludy utca még nem aszfaltos része legyen
leaszfaltozva, és a Komáromi utcának a Kisfaludy út és a fénysorompó közötti szakasza. De
sajnos erre sem elég a pénz.
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Viszus István bizottsági tag megkérdezi, hogy mire lenne elég a pénz?
Gergely László bizottsági tag számításai szerint a Kisfaludy út végig aszfaltozására kb. 31
millió forint kellene.
Kovácsné Hidasnémeti Enikı bizottsági tag kérdése, hogy az engedélyes tervek meg vannake már, és ha igen, akkor a MÁV-val egyeztetve lett-e az, hogy a vasút korszerősítés miatt nem
fogja-e felbontani az új utunkat?
Kurucz Attiláné elnök úgy gondolja, hogy ha van engedélyes tervünk, és pénzünk is, hogy
megcsináljuk, akkor ha a MÁV tönkreteszi amit építettünk, azt köteles is helyreállítani.
Viszus István bizottsági tag megkérdezi mi lenne, ha csak 4 m széles utat építenénk, akkor elég
a pénz?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı felhívja a figyelmet, hogy az engedélyezésre benyújtott
tervek 5 m széles útra szólnak, ettıl nem lehet eltérni.
Kurucz Attiláné elnök javaslata, hogy a Kisfaludy utca mindenképpen legyen végig aszfaltozva
és a Komáromi utca a fénysorompó felé addig, amennyire a pénzbıl futja.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
24/2014.(VI.18.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek a
- Kisfaludy utca Vasút utca és Komáromi utca közötti szakaszán,
- Komáromi utca Kisfaludy utca és fénysorompó közötti szakaszán,
5 méter szélességő aszfaltburkolat kiépítését, a tervezıvel egyeztetett mőszaki
paraméterek alapján.
Felelıs: elnök
Határidı: Képviselı-testület soron következı ülése
2. Térfigyelı kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy végre a harmadik próbálkozásra sikeresen
pályázott az Önkormányzat. A szerzıdést 2014. június 19-én fogja aláírni. A pénzt pedig rövid
idın belül a számlánkra utalják. A szépséghiba annyi, hogy a kb. 9 M forint helyett csak 7,9 milllió
forintot nyertünk, ami azt jelenti, hogy a 13 kamera helyett csak 10 kamerára futja. Amióta
nyilvánosságra került a pályázati eredmény, a vállalkozók egymásnak adják a kilincset. Az
világossá vált számára, hogy csak megfelelı szakértelemmel bíró személy tudja eldönteni, hogy
melyik ajánlat a legkedvezıbb. Ez a dolog bonyolultabb, mint gondolnánk, a rendszer mőszaki
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tartalma csak szakembernek mond valamit. Figyelembe kell venni azt is, hogy melyiknek milyen
költségvonzata van az üzemeltetés során. Ezt látva már kérte is Latorovszki Gábor Váci
rendırkapitányt, hogy ajánljon megfelelı szakértelemmel bíró mőszaki ellenırt.
Dugántsi Ildikó alpolgármester úgy gondolja, hogy ha nem kötelezı mőszaki ellenırt
alkalmazni a pályázati kiírás alapján, akkor olyan céget kellene választani, amelyik valamelyik
környezı településen csinált ilyen munkát és már mőködı rendszert tud referenciának hozni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikı bizottsági tag véleménye, hogy a kivitelezéshez mindenképpen
kell alkalmazni mőszaki ellenırt, ez részben saját érdekünk, részben már mindenhez elıírás is.
Dugántsi Ildikó alpolgármester akkor a pályázat árába férjen bele a mőszaki ellenır díja!
Viszus István képviselı javaslata, hogy van tudomása szerint olyan csörögi lakos, aki ilyennel
foglalkozik, ıt kellene megkeresni, hogy segítsen.
Dr. Császár Károlyné polgármester köszöni az ötletet, feltétlenül meg fogja keresni az illetıt.
Ezen túl felhívja a figyelmet, hogy az elıterjesztésben kiküldte, hogy a mőködtetés milyen
feltételekkel teljesíthetı. A kamerák felvételeit, csak közterület felügyelı kezelheti. Közterületfelügyelı köztisztviselı lehet, megfelelı szakképzettséggel. Személy szerint az a véleménye, hogy
a megelızés a cél, az hogy napi 24 órában figyelje valaki a kamerákat nem cél.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint ezt is meg kellene nézni, hogy azokban a
kisközségekben, ahol mőködik ilyen rendszer, hogy oldják meg. A térfigyelı kameráktól
függetlenül már régóta az a véleménye, hogy jó volna egy közterület felügyelı a faluban, aki járja
az utcákat, tud szankcionálni, visszaellenırizni, mert a hivatal dolgozói ezt nem tudják megoldani,
nincs hatáskörük és nem is fér bele az idejükbe.
3. 2014. augusztusi falunap megszervezése, tervezett költségei
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Falunapra 400 ezer forint került
betervezésre a költségvetésbe, ezzel fog gazdálkodni. A tavalyi évben 10 év óta elıször nem volt
tőzijáték falunapon. A lakosság véleménye abszolút megoszlott. Volt, aki örült, hogy nem kellett a
kutyáját nyugtatózni, volt, aki hiányolta. Felkereste ıt Drenkovics Attila csörögi lakos egy ötlettel,
a most kiosztott lapok ezt az ajánlatot tartalmazzák. Ez egy lézer show lenne, ami 120 ezer
forintba kerülne, de a berendezés a falué maradna, és 50 évig mőködne. Lehetne bıvíteni majd az
évek során.
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye, hogy az ötlet jó, azt azért ellenırizni kell, hogy
kültérre is alkalmas-e. A bizottsági tagok egyetértenek, hogy jó az ötlet, és a költségkeretbe is
belefér.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja még, hogy a falunapra tervezi, hogy Soltész
Rezsıt meghívja, ı már tavaly is jött volna, csak az ismert okok miatt le kellett mondani. Délelıtt
10.00 órától családi foci lesz, 1 db kupa lesz, amelyet már Kurucz Attiláné felajánlott. Lesz
fızıverseny, süteménysütı verseny, néptánc. Veresegyházáról hagyományırzı együttes jön. A
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terv szerint a megnyitó 14.00 órakor lenne, és a mősor este 20.00 óráig lesz. Utána lenne a lézer
show és utcabál.
4. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda átszervezésével kapcsolatos feladatok
Kurucz Attiláné elnök átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzınek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı emlékeztet, hogy az elıszı ülésen a Képviselı-testület
egységes óvoda-bölcsıde létrehozásáról döntött. Az intézmény nem mőködik teljes
kihasználtsággal, ezért azt kellett megvizsgálni, hogy mit tehetünk, hogy a finanszírozás mértéke
emelkedjen. Ezzel együtt azt is fontos volt megvizsgálni, hogy a nevelı munka segítése-javítása
érdekében milyen lehetıségek vannak. Reményeink szerint 2014. szeptemberben meg lesz a 60 fı
gyermek, ez azt jelenti, hogy fenntartható a 3 csoport. Ebben az esetben a korábban említett
bölcsıdei gondozón túl egy fı pedagógiai asszisztens is felvehetı. Ez egy középfokú végzettségő
dolgozót jelent, akinek a bérét finanszírozzák. Ezek alapján a normatívát így igényeltük meg, de
ez nem jelent kényszerhelyzetet, mert vissza lehet mondani, ha a létszám még sem indokolja.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi, hogy a pedagógiai asszisztens alkalmazása
kötelezı? Mi a feladata?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy 3 csoportnál kötelezı alkalmazni, az
óvodai gyereklétszám alapján kiszámítják az elismert dolgozók létszámát, ennek a finanszírozására
van fedezet.
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı elmondja, hogy a pedagógiai asszisztens a pedagógus
munkáját segíti, gondozó, de nem dada és nem is óvónı.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
25/2014.(VI.18.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek a Csiri-biri Napközi Otthonos Óvoda álláshelyei számának növelését 2014.
szeptember 1-tıl 1 fı bölcsıdei gondozó és 1 fı pedagógiai asszisztens álláshellyel.
Felelıs: elnök
Határidı: Képviselı-testület soron következı ülése

5. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
elıterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy dr. Bonyhády Elemér háziorvossal még
2011-ben megállapodást kötöttünk az Óvodában ellátandó iskolaorvosi feladatokra. A
szerzıdésben az szerepel, hogy a díjazás 13.000,-Ft/hó „szükség szerint”. Külön jogszabály
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szabályozza, hogy mik a feladatai az iskolaorvosnak. Kérdezi a mb. óvodavezetıt, hogy volt-e
egyáltalán a doktor úr az óvodában?
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı elmondja, hogy egy vagy két alkalommal volt az óvodában a
doktor úr, érdeklıdött, hogy van-e járvány vagy fejtetvesség.
Gergely László képviselı véleménye szerint ez egy rossz szerzıdés.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja még, hogy a környezı településeken a feladatot
az orvosok a TB finanszírozás összegéért – Csörögben ez 2500,- Ft/hó – látják el. Elmondja
még, hogy azért is kell errıl a dologról most beszélni, mert dr. Bonyhády Elemér 2013-ban nem
nyújtott be számlát egyáltalán, most 2014. májusban benyújtotta a 2013. évi és a 2014. elsı
negyedévi számlát is, ez összesen 156.000,- Ft 2013. évre, és 39.000,- Ft 2014. elsı negyedévre.
Gergely László képviselı megkérdezi, hogy szabályos ez, hogy valaki egy év eltelte után nyújt
be számlát?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy elvileg a számlát a teljesítéstıl számított
15 napon belül kell benyújtani.
Viszus István képviselı megkérdezi, hogy a 13.000,- forint/hó azért csak meg lett valamikor
szavazva?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy a Megállapodásban hivatkozott képviselıtestületi határozat ezt nem tartalmazza. A határozatban az OEP finanszírozás szerepel és nem
13.000,- forint/hó összeg, ezért került most a Képviselı-testület elé ez a dolog. Abban kellene
döntenie a testületnek, hogy mivel nem lett betervezve a 2014. évi költségvetésbe ez az összeg, de
a számla itt van, mi legyen?
Kurucz Attiláné bizottsági elnök szerint az a kérdés, hogy a doktor úr ellátta-e a feladatot? Ha
ellátta a feladatot, akkor az óvodavezetı leigazolta?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy most az a feladat, hogy a múltat rendbe
kellene tenni. Legfıbb kérdés, hogy mi volt egyáltalán a Képviselı-testület szándéka?
Viszus István képviselı véleménye szerint ez egy furcsa szerzıdés, mit jelent az, hogy
szükségszerő?
Gergely László képviselı kérdése, hogy van-e jogalapja a doktor úrnak benyújtani most a
számlát?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy a szerzıdés számára értelmezhetetlen.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy a környezı településeken érdeklıdött. Nem
szokták az önkormányzatok kipótolni az OEP finanszírozás összegét, ezt az orvosok el szokták
vállalni, mivel nincs ezzel túl sok feladat.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı megérkezik az ülésterembe.

Kurucz Attiláné bizottsági elnök kérdése, hogy az Önkormányzat jogászának mi a véleménye?
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Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a jogásznak is az a véleménye, hogy a
„szükség szerint” egy szerzıdésben értelmezhetetlen. Mivel idıközben megérkezett az érintett dr.
Bonyhády Elemér doktor úr is elmondja, hogy ıt érintı témát tárgyal a Bizottság. A benyújtott
iskolaorvosi számlákkal mi legyen, errıl kell majd a képviselı-testületnek döntenie. Személyes
véleménye, hogy a semmiért kifizetni ennyi pénzt luxus. A „szükség szerint” véleménye szerint
azt is jelenti, hogy szükség szerint kell fizetni.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök szerint az, hogy ki legyen-e fizetve az egyik dolog, de a mellett
itt van ez a Megállapodás! Mit lehet tenni vele, jelenleg ez a Megállapodás él.
Gergely László képviselı véleménye szerint ez egy élı szerzıdés, ha jogos a követelés ki kell
fizetni. Szerinte ez nem a képviselı-testület hatásköre.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy mivel anyagi vonzata van, és nincs rá
elıirányzat a 2014. évi költségvetésben a Képviselı-testület hatásköre. A számla nem került
benyújtásra a teljesítést követı 15 napon belül, ezen kívül van egy értelmezhetetlen szerzıdés,
ami ellentétes a képviselı-testületi határozattal.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök szerint az is kérdés, hogy történt-e teljesítés és annak
leigazolása?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy az elıbbiekbıl következıen nem tudni,
hogy mi a teljesítés és azt sem, hogy mi a fedezet.
Viszus István képviselı megkérdezi, hogy ha volt egy élı szerzıdés, miért nem lett tervezve a
költségvetésben?
Dugántsi Ildikó alpolgármester a Képviselı-testületi határozat alapján 2500,- forint az OEP
finanszírozás, ezt az összeget tovább lehet utalni.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı meg kívánja jegyezni, hogy igaz hogy ı késve nyújtotta be a
számlát, de az elmúlt 1,5 évben ı is több hónapos késedelemmel kapta meg mindig az orvosi
rendelı rezsiszámláit. Az ı késve benyújtott számláját miért nem akarják kifizetni?
Kurucz Attiláné elnök megkérdezi, hogyan történt mindez a 2012-es évben?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy mivel 2013-ban nem volt ilyen kifizetés,
2014. évre sem került tervezésre. A számla benyújtása után ezért visszakeresték a 2012. évi ilyen
jellegő kifizetést. 2012. évben kifizetésre került ilyen összeg, azonban a kifizetés mellett számla a
Hivatalban nem fellelhetı. Ezúton is kéri Dr. Bonyhády Elemér képviselıt és háziorvost, hogy
legyen szíves becsatolni az iskolaorvosi ellátásról 2012. évben benyújtott számlája másolatát.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı ígéretet tesz a számlamásolat benyújtására.
Kurucz Attiláné elnök elmondja, hogy teljesen tanácstalan. Mi legyen a javaslatuk a Képviselıtestület felé?
Dr. Császár Károlyné polgármester – úgy gondolja,hogy az egyértelmő, hogy a Megállapodást
módosítani kell, hiszen a testületi határozat nem 13.000,- forintról szól, és a „szükség szerint”
szöveg sem maradhat benne.
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Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı kéri, hogy döntsön a Képviselı-testület a teljesítésrıl és a
kifizetéshez szükséges elıirányzat módosításról.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi, hogy mennyi a költségvetésbe betervezett
tartalék?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı válaszol, a költségvetési tartalék 500 ezer forint.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı a témában feltétlenül el kívánja még mondani, hogy furcsának
találja ezt a dolgot, pont akkor probléma ez, amikor néhány szavazatával ellentmond, bizonyos
dolgokat nem hajlandó elfogadni. Nehéz azt mondani, hogy senki nem tudott róla, amikor három
aláírás van rajta, aláírta a polgármester asszony is. Azért ilyen nagy probléma a számla kifizetése,
mert az utóbbi idıben néhányszor nemmel szavazott. Meg kívánja még jegyezni, hogy az
óvodaorvosi feladatok mások, mint az iskolában. Sok látványos tennivaló itt nincs. Az óvodában
a védınıvel együtt végzik a státuszvizsgálatokat, stb. Más formában kellett volna a megállapodást
megkötni, ha gyakoribb jelenlétre van igény, mert pl. az óvodában szülıi engedély kell ahhoz,
hogy vizsgálja a gyerekeket. Azt kell mondani, hogy jó, hogy ilyen kevés a feladat, mert ez azt
jelenti, hogy nincs járvány. Igazságtalannak érzi az egész eljárást. Elgondolkodik rajta, hogy a
jövıben ellátja-e ezt a feladatot.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri, hogy ne vegye ezt személye elleni támadásnak. A
számlák benyújtása kapcsán elı kellett venni a Megállapodást, és a Képviselı-testületi határozatot
is, ami ellentmond egymásnak. Az elızı jegyzı felelıssége is felvetıdik, hiszen a törvényesség
sérült, nem a képviselı-testületi határozatnak megfelelı megállapodást készített el, amit sajnos ı
is aláírt.
Kurucz Attiláné elnök összefoglalja, hogy a Megállapodás és a testületi határozat között
ellentmondás van. Ezt meg kell szüntetni, vissza kell vonni az elızıt és új Megállapodást kell
kötni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint tény, hogy létezik egy szerzıdés, hárman aláírták. Az
egy éves számla benyújtása furcsa, de az élı szerzıdés alapján ki kell fizetni a tartalék terhére. A
Megállapodást fel kell bontani. Ha a doktor úr nem vállalja tovább, akkor mással kell szerzıdést
kötni, aki vállalja 2500,- forintért.
Viszus István képviselı arra hívja fel a figyelmet, már a második negyedév is letelik, akkor azt is
ki kell fizetni.
Kurucz Attiláné elnök összefoglalja: másfél év ki lesz fizetve és akkor 2014. július 1-tıl új
szerzıdés lesz. Errıl kell szavazni.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı el kívánja mondani, hogy a szerzıdést nem ı írta, nem ı
szövegezte, neki ez fel lett ajánlva. Felháborítónak tartja, hogy támadják. Ez egy átalánydíjazás,
más kapcsán ez teljesen normális. Lehetett volna olyan helyzet is, hogy sokszor kell mennie. Sıt
úgy emlékszik, hogy nem is a jegyzıvel, hanem a polgármesterrel beszélte meg a 13.000,- forintot.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy ez nem a személye elleni támadás, csak kényes
helyzet, ami abból adódik, hogy képviselı és egyúttal szerzıdésben áll az önkormányzattal is. A
képviselı-testületi határozat úgy szólt, hogy az OEP támogatás összegét kell tovább utalni, ezután
a Megállapodás másról szólt. A Megállapodást a Képviselı-testület nem is látta. Meg kell oldani a
problémát, nem támadásról van szó.
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Dr. Bonyhády Elemér képviselı elmondja, hogy a költségvetés tárgyalásakor felmerült az
óvodaorvosi ellátás, a Képviselı-testület döntött. A jegyzıkönyvben kell megnézni, ha senki nem
emlékszik.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza az alábbi határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
26/2014.(VI.18.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselıtestületnek a Csörög Község Önkormányzata és a Bonyhády Kft. között 2011. november
30-án iskola-egészségügyi feladat ellátása tárgyában létrejött megállapodás alapján az
Önkormányzat 2014. évi költségvetési tartaléka terhére, a Bonyhády Kft. által kibocsátott
számla alapján az alábbiak szerinti kifizetések teljesítését:
- a feladat 2013. évi ellátásáért 12 hó x 13.000,-Ft, összesen 156.000,-Ft,
- a feladat 2014. év elsı félévi ellátásért 6 hó x 13.000,-Ft, összesen 78.000,-Ft.
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja továbbá a
Csörög Község Önkormányzata és a Bonyhády Kft. között 2011. november 30-án iskolaegészségügyi feladat ellátása tárgyában létrejött megállapodást 2014. július 1-tıl
felülvizsgálni és szükség szerint módosítani.
Felelıs: elnök
Határidı: Képviselı-testület soron következı ülése
Kurucz Attiláné elnök megállapítja, hogy további napirend, kérdés és hozzászólás nincs. A
jelenlévıknek megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
K.m.f.

Kurucz Attiláné
elnök

Gergely László
bizottsági tag
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