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Kurucz Attiláné bizottsági elnök 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 napirend:
1. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
5. Gyermekétkeztetési szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
6. Egyebek

1. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a 40
millió forint hitel felvételéhez a kormányzati hozzájárulást még mindig nem kapa meg az
önkormányzat.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
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35/2014. (X. 02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek a pénzügyi helyzetről szóló tájékoztató jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
2. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a 2014. évi költségvetési rendeletet részben
a pótelőirányzatként biztosított állami támogatások miatt, másrészt azért, mert az iskolaorvosi
ellátás költsége nem volt betervezve a költségvetésbe és a képviselő-testület döntése alapján ez a
költségvetési tartalék terhére lett teljesítve.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
36/2014.(X.02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek jóváhagyásra az előterjesztés szerinti rendelet tervezetet.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
3. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az írásbeli
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester azzal a megjegyzéssel egészíti ki az írásos előterjesztést,
hogy felhívja a figyelmet arra, hogy a kiadások elmaradnak a tervezettől, és így a költségvetés
egyensúlyban maradt. Ebben nagy érdeme van az önkormányzat jegyzőjének, akinek ezúton is
külön köszöni munkáját, hiszen folyamatosan mindenkit takarékosságra ösztönzött.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
37/2014.(X.02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek jóváhagyásra az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló
tájékoztatót.
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Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester emlékeztet, hogy a korábban ajánlatot tevő vállalkozások
részére, a képviselő-testületi döntésnek megfelelően kiküldésre kerültek a módosított műszaki
adattartalommal az ajánlatkérések. A Képviselő-testület megbízása alapján Antal Péter a műszaki
paraméterek meghatározását elvégezte és hosszas vizsgálat, egyeztetés után leszűkítette a 8
beérkezett ajánlatból először 5-re, a szóba jöhetőket, mert ennyi ajánlat volt megfelelő a műszaki
követelményeknek. Ebből az 5-ből további 3 kiesett, mert nem fértek bele a pályázaton elnyert
7,9 millió forintos keretösszegbe. Mivel a Képviselő-testület úgy döntött, hogy nem kívánja
kiegészíteni ezt az összeget, így maradt két pályázó, akik közül a szakember véleménye alapján a
NetSystem Kft-t javasolja megbízni a térfigyelő rendszer kiépítésével.

1 fő helyi lakos érkezett a képviselő-testületi ülésre

Gergely László bizottsági tag elmondja, hogy véleménye szerint a pályázat nem törvényes,
mert a pályázatokat nem a bizottság előtt bontották fel. Ezen kívül Antal Pétert, mint szakembert
nem tudja elfogadni, hiszen nem ez a szakképzettsége, mint az a testületi anyaggal kiküldött általa
írt javaslatból számára kitűnik, Antal Péter nem szakembere ennek a területnek. Ezenkívül a
vállalkozó nem nyújtott be a NAV-által kiállított köztartozás mentességéről szóló igazolást.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület nem döntött
közbeszerzési eljárás kiírásáról. Mivel a pályázaton elnyert összeg nem éri el a közbeszerzési
törvényben megszabott nettó 8 millió forintos összeghatárt, erre a képviselő-testület nem is volt
köteles.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy egyelőre csak az a lépés
következik, hogy a képviselő-testületnek ki kell választania a megfelelő vállalkozót, akivel
szerződést kíván kötni. A szerződéskötéskor kell kérni az un. „0” - ás igazolást, stb. Kérdése
viszont, hogy a műszaki ellenőr látta-e ezt az ajánlatot?
Dr. Császár Károlyné polgármester – Nem érti, hogy miért most merül fel, hogy Antal Péter
nem megfelelő, hiszen korábban a képviselő úr is támogatta, hogy őt kérjük meg, segítsen
tudásával, mint csörögi lakos, aki a legjobban ismeri a helyi környezetet, hogy kiválasszuk a
megfelelő ajánlatot, a túl bőséges kínálatból. Képviselő asszonynak válaszolva elmondja, hogy a
MV NetSystems Kft. ajánlatát műszaki ellenőrnek még nem mutatta meg. Eddig három műszaki
ellenőrtől kapott ajánlatot, úgy, hogy akiktől ajánlatot kért, azoknak azt az anyagot küldte ki,
amelyben leírta Antal Péter a vállalkozóknak a műszaki követelményeket.
Viszus István bizottsági tag megkérdezi, hogy miért akarja megakadályozni az előrehaladást, a
térfigyelő rendszer kiépítését Gergely László képviselő úr?
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Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy férje és fia, aki
biztonságtechnikai mérnök egy egész délelőttöt eltöltött a polgármester asszony irodájában, és ők
is ezt a vállalkozót javasolták, mivel csak ennyi pénz áll rendelkezésre, ez a legtöbb, ami kihozható
ennyiből.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy beszélt a szomszéd településekkel, ahol
szintén nyertek ezen a pályázaton. Például Sződligeten már szerelik a kamerákat. Az a véleménye,
hogy a legjobb ajánlatot adót – árban és műszaki tartalomban is – a NetSystem Kft-t kell
megbízni.
Gergely László bizottsági tag elmondja, hogy nem Antal Péter személye ellen van kifogása,
hanem csak a szakmaiságát vonja kétségbe! Azért kellett volna meggyőződni a javasolt vállalkozás
körülményeiről, hogy nehogy valami nem létező, rossz vállalkozással kössünk szerződést.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy véleménye szerint a legbiztosabb ítéletet egy
cégről a referenciák mondják meg. Ezért megnézte az internetes honlapját a NetSystemnek, és az
derült ki belőle, hogy régóta és sok helyen építettek már ki ilyen rendszert.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy az is azt mutatja, hogy ez egy
komoly cég, hogy például a Point Kft. (Vác) nem adott ajánlatot, mivel nem tudta volna
megelőlegezni a költségeket. Csak részben tartozik a tárgyhoz, de felveti, hogy meg kellene
vizsgálni, hogy az önkormányzat összes tulajdonának biztonsági felügyelete egy riasztó céghez
tartozzon. Nyilván kedvezőbb árat lehetne kialkudni.
Dr. Császár Károlyné polgármester egyetért, tervbe van véve a riasztóval ellátott épületek
szerződéseinek felülvizsgálata.
Gergely László bizottsági tag elmondja, azért sem javasolja ezt a céget, mert mi van akkor, ha
valami gond van a rendszerrel, akkor Pécsről fognak ide rohanni?
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint attól, hogy egy cégnek Pécsett van a székhelye, lehet
akárhol is telephelye. Garanciális kötelezettsége lesz, az ő gondja, hogy hogyan oldja meg.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök kéri a bizottság tagjait, hogy az elhangzott javaslat alapján
hozzanak döntést a kivitelező kiválasztásáról és a műszaki ellenőr megbízásáról.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 1 nem
38/2014.(X.02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a térfigyelő rendszer kiépítésére benyújtott árajánlatok alapján az MV
NetSystems Kft-t (7622 Pécs, Nyírfa u. 24.) bízza meg a település térfigyelő rendszerének
kiépítésével.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
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Szavazatarányok:
3 igen, 1 nem
39/2014.(X.02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy a térfigyelő rendszer kiépítés kivitelezésének műszaki ellenőrzésére a
polgármester a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelő műszaki ellenőrt bízzon meg.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
5. Gyermekétkeztetési szerződés felülvizsgálata
Kurucz Attiláné elnök felkéri dr. Császár Károlyné polgármestert, hogy ismertesse az
előterjesztést.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy két okból szükséges módosítanunk a
vállalkozói szerződést a szolgáltatóval
- mint az közismert az EMMI rendelet módosítása alapján a gyermekek egészséges
táplálkozását elősegítendő, meghatározták a felhasználható alapanyagokat, az ételek
minőségét, stb. ez a gyermekétkeztetést biztosító vállalkozóra plusz feladatokat ró,
- az Óvoda átalakulása egységes óvoda-bölcsődévé azt vonja maga után, hogy a bölcsődés
korú gyermekek részére nem naponta háromszor, hanem négyszer kell étkezést
biztosítani.
Kurucz Attiláné elnök kérdése, hogy bár tudja, hogy nem kapcsolódik szorosan a témához, de
mi a helyzet azzal, hogy nagyon sok gyereket haza visznek ebéd után a szülők?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a vezető óvónő a tanév elején tartott
óvodai szülői értekezleten elmondta, hogy az óvodában 16.00 óráig kell maradni a gyerekeknek.
Mindig van 2-3 gyerek, akit elvisznek, de koránt sem az van mint korábban, hogy tömegesen
vitték el a gyerekeket ebéd után.
Viszus István bizottsági tag is meg tudja ezt erősíteni, mert az ő unokája is oda jár, és tényleg
ott maradnak a gyerekek délután 4-ig.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
40/2014.(X.02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek jóváhagyásra a gyermekétkeztetési szerződés előterjesztés szerinti
jóváhagyását.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
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6. Egyebek
Kurucz Attiláné elnök átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy polgármester asszonytól az
elmúlt napokban kapott egy anyagot, melyet a Pest Megyei Közgyűlés alelnöke küldött ki. Ez a
Versenyképes Közép Magyarország Operatív Program /VEKOP/2014-2020 közötti időszakra
szóló terveinket firtatja. Az a véleménye, hogy a rendkívül rövid idő ellenére konkrét projekt
terveket várnak tőlünk. Kérdése, hogy mi találkoztunk-e már ezzel a programmal korábban, ő
nem emlékszik ilyenre?
Dr. Császár Károlyné polgármester emlékeztet, hogy véleményezett a Képviselő-testület egy
korábbi programot, amiben Csörög nem is szerepelt, és az egész Közép Magyarországi Régióra
nézve nagyon kevés pályázati lehetőséget nyújtott az ismert körülmények – Budapest
kiemelkedően magas GDP-je - miatt. Javasolta is a képviselő-testület, hogy váljon ki a KözépMagyarországi Régióból Budapest.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy tanulmányozva az anyagot, úgy
döntött, hogy készít egy évekre lebontott programot, amit szerinte meg kellene csinálnunk, de a
megküldött táblázatot szerinte nem lehet kitölteni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester emlékszik, hogy mikor az EU-s pályázatok 2004 után
elindultak annak idején, volt egy hasonló kérés, és akkor is és most is úgy gondolja, hogy mindent
bele kell írni, amit szeretnénk, mert ha most nincs is, de később lesz pályázati lehetőség az ne
legyen akadály, hogy nem szerepeltettük. Lehet, hogy semmi értelme, de akkor is meg kell
csinálni, nehogy ezen múljon valami. Ha nem tudjuk a táblázatot jól kitölteni, töltsük ki rosszul
majd szólnak, ha javítani kell. Szerinte bele kell írni a megtervezett utakat, járdát, közösségi teret,
munkahelyteremtéshez eszközöket, életminőség javító eszközöket, tereket. Polgármesteri Hivatal
energetikai korszerűsítését, iskola építését, bővítését.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes elmondja, hogy neki is hasonló dolgok jutottak
eszébe. A következőket szedte össze, nagyvonalakban: 2014 –re a megtervezett utak megépítése
2015-re iskola építés /ehhez van is 2 tanulmánytervünk is/, ipari terület közművesítése.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy egy konzulens ki van jelölve számunkra a
témában, akit ő felhívott. Aki szerint ipari park közművesítésre nem, csak bővítésre van
lehetőség, 2016-ra járdák és utak tovább építése, 2017-re önkormányzati épületek korszerűsítése,
felújítása, hőszigetelése, hiszen a jelenlegi épületeinket más célra lehet hasznosítani, ha majd lesz
Faluházunk. Például lehetne idősek klubja a jelenlegi művelődési házból. 2018-ra további út és
járdaépítés, 2019-re Faluház építés, emlékeztet, hogy erre is van tervünk, egy csörögi fiatal építész
diploma munkája volt. 2020-ra elkezdett munkák befejezése, 2021-re Egészségház bővítése,
gyermekrendelő kialakítása.
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye szerint nem kell évekre lebontani! Mert mi van, ha
nem abban az évben van arra a dologra kiírva a pályázat.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő elnökhelyettes szerint a végére be lehetne írni, hogy a kiírásra
kerülő pályázatok függvényében.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a konzulens szerint például, a művelődési
házunk energiatakarékossá tételére lehetne gondolni.
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Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint az összes önkormányzati intézmény energetikai
korszerűsítése lehetne egy projekt.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a közvilágítás korszerűsítésére és olcsóbbá
tételére is van pályázat most, de nekünk nincsenek kész terveink, az idő pedig rövid.
Dugántsi Ildikó alpolgármester javasolja, hogy meg kell nézni, hogy folyamatos pályázat-e,
mert ha igen, akkor meg kell csinálni az anyagot, és a következő kiírásnál már csak be kell
nyújtani.
A Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, egyhangúlag
41/2014.(X.02.) PTK bizottsági határozat:
A Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság javasolja a Képviselőtestületnek, hogy Csörög Község Önkormányzata részéről a Versenyképes KözépMagyarország Operatív Program (VEKOP) keretében az elhangzottak szerinti projektek
kerüljenek megküldésre a Pest Megyei Önkormányzat részére, annak érdekében, hogy a
2014-2020 közötti uniós forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések között
szerepeljenek.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal

Kurucz Attiláné bizottsági elnök megállapítja, hogy további napirend, kérdés, hozzászólás
nincs, megköszöni a részvételt és bezárja az ülést.
K.m.f.

Kurucz Attiláné
elnök

Kovácsné Hidasnémeti Enikő
elnökhelyettes
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