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Jegyzıkönyv

Készült: Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. január 21-én
megtartott nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Mővelıdési Ház, 2135 Csörög, Arany J. u. 53.
Jelen vannak:

Dr. Bonyhády Elemér
Antal Péter
Némethné Vadóc Erika
Hegedősné Kripák Ildikó
Gergely László

Tanácskozási joggal: Dr. Törıcsik Edit

PÜB elnöke
bizottság tagja
bizottság tagja
polgármester
alpolgármester
jegyzı

További jelenlévık: jelenléti ív szerint.
Dr. Bonyhády Elemér, mint a pénzügyi bizottság elnöke köszönti a megjelenteket.
megállapítja, hogy a bizottság 3 tagja jelen van, az ülés határozatképes.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. kéri, hogy a vagyon nyilatkozatokat minél hamarább
tegyék meg, majd juttassák el hozzá.
Jóváhagyott napirend:
1. Tájékoztatás a közmunkások feladatellátásáról
Elıterjesztı: alpolgármester
2. A Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkatervének bemutatása
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság Elnöke
3. Fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotása-Babakötvény
a. Elıterjesztı: polgármester
4. Községi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
a. Elıterjesztı: polgármester
5. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda-Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
a. Elıterjesztı: polgármester
6. Alapítvány alapítása
a. Elıterjesztı: polgármester
7. Családgondozó foglalkoztatási idejének növelése
a. Elıterjesztı: polgármester
8. Mővelıdés-szervezıi feladatok ellátása
a. Elıterjesztı: polgármester
9. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde tornatermének 3. fél általi
használatának
a. Elıterjesztı: polgármester
10. Önkormányzati telkek hasznosítása
a. Elıterjesztı: polgármester
11. Polgármesteri biztosítás

a. Elıterjesztı: polgármester
12. Szécsi Ignác köztemetése
a. Elıterjesztı: polgármester
13. Tárgyi eszközök beszerzésének jóváhagyása
i. Elıterjesztı: polgármester
b. Településrendezési eszközök felülvizsgálata
i. Elıterjesztı: alpolgármester
c. Belsı ellenırzési terv 2015.
i. Elıterjesztı: polgármester
d. Érintésvédelmi és munkavédelmi felülvizsgálat
i. Elıterjesztı: polgármester
e. Képviselık és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartása, az azzal
kapcsolatos feladatok megbeszélése (Hi:jan. 31.)
i. Elıterjesztı: Jegyzı, P.B. elnöke
f. Egyebek
g. Elıterjesztı: polgármester

1.Tájékoztatás a közmunkások feladatellátásáról
Elıterjesztı: alpolgármester
Gergely László alpolgármester elmondja, hogy folyamatosan és szúrópróba szerően
ellenırzi a büntiseket,de mivel a törvény úgy írja elı, hogy dolgozniuk hétvégén és
szabadidejükben kell, ezért sajnos a legtöbb büntis szombaton és vasárnap dolgozna,
alpolgármester úr nem szeretné feláldozni a vasárnapjait, próbálják kötelezni ıket a
hétköznapokra, kivétel a rendkívüli helyzetek.
r kéri, hogy oldják meg a vasárnapi ügyeletet rendkívüli idıjárás esetén.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB.hozzáteszi, hogy látszat dolognak vélte az eddigi
munkájukat és örömmel veszi a javaslatot.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1/2015 (I.21.) Pénzügyi Bizottsági Határozat
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadja a tájékoztatást a
közmunkások feladatellátásáról.
A határozat végrehajtást nem igényel.

2.Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015.- évi munkaterve
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester az elıterjesztést felvázolja, kiegészítése
nincs, hozzáfőzni való nincs, kéz feltartással elfogadják a munkatervet.

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2/2015. (I.21.) Pénzügyi Bizottsági Határozat

Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadja a Képviselıtestületének 2015.- évi munkatervét
A határozat végrehajtást nem igényel.

3. A Pénzügyi Bizottság 2015. évi munkatervének bemutatása
Elıterjesztı: Pénzügyi Bizottság Elnöke

Dr. Bonyhády Elemér PÜB.elnöke ismerteti a munkatervet, azzal a kéréssel, hogy
szerdai napokon legyenek megtartva.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Pénzügyi Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
3/2015. (I.21.)Pénzügyi Bizottsági Határozat
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadja a Pénzügyi Bizottság
2015.- évi munkatervét.

4.Fiatalok életkezdési
Babakötvény
Elıterjesztı: polgármester

támogatásáról

szóló

rendelet

megalkotása-

Hegedősné Kripák Ildikó polgármester ésszerő felhasználásként, szociálisan
elkülönített pénzt felajánlani támogatásra (5000 Ft.) ami a Babakötvény. Csak
bizonyos feltételekkel lehetne megszerezni a jogot rá, mint pl. a szülık legalább 2
évvel a gyerek születése elıtt már Csörögi lakosok voltak, házasságban élnek, 18. év
felettiek, gyerekekhez való viszonyulások pozitív.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökefelteszi a kérdést, ahhoz, hogy valaki
megkaphassa 18 évesen a megtakarított pénzt a Babakötvényen feltétel, hogy
Csörögben kell éljen 18 évig? Ugyan- akkor vitatja az elıterjesztésben, a feltételek
fejezetben, a c) pontot a születésekor vagy születésétıl címszó alatti kifejezést.
Dr. Törıcsik Edit jegyzıelmondja, nem kell 18 évig Csörögben laknia, viszont csak
18 évesen juthat a pénzhez és ígéretet tesz a szó felül bírálatára.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke örülne,ha a pénzzel támogatott gyerekek a
faluban maradnának, helyesli, a döntést ugyan akkor vitatja.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester felveti, hogy talán így ösztökélni tudják a
családban való élést illetve a fiatalok valamivel könnyebben kezdik az életet. Ki kell
próbálni, kell kötöttség, hozzunk korlátokat és egy év múlva átnézzük a társadalmi
hatást.

Dr. Bonyhády Elemér: PÜB. elnöke: Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás,
a Pénzügyi Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2015 (I.21) Pénzügyi Bizottsági Határozat
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek
a Fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotását- Babakötvényt, a
következı módosítással:
4.§ Helyi életkezdési támogatásra jogosult minden 2015.március 1-jét követıen
született csörögi gyermek,
a) akinek szülei a gyermek születésekor házasságban élnek,
b) mindkét szülı nagykorúsága a gyermek születésekor,
c) aki a születésekor napjától kezdıdıen Csörög közigazgatási területén állandó
lakóhellyel rendelkezik.
d) akinek a szülei a gyermek születését megelızı 2 évben életvitelszerően,
állandó lakóhellyel rendelkeznek Csörög közigazgatási területén

5.Községi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester

Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja,.hogy a 2008 helyi rendelet szerint
a kitüntetésre járt összeg 100.000 Ft. volt ezt most csökkentsék 50.000 Ft.-ra. Meg kell
teremteni a feltételeket, ez a pénz nem arról szól, hogy egy családban hány fı van, ezt
célokra adja.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB.elnökefelteszi a kérdést hány család kapja évente?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármesterelmondja,hogy csak egy család évente
bizonyos feltételek szerint és a Képviselı Testület döntése alapján.

Dr. Bonyhády Elemér: PÜB. elnöke: Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás,
a Pénzügyi Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás

5/2015 (I.21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testület
részére
Községi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosításának
elfogadását.

6. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: polgármester
HegedősnéKripák Ildikó polgármester elmondja, hogy változnak, a kód
számokvissza kellet utalni pénzt, büntetés miatt.
Dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, az óvodai feladatok ellátását a Magyar
Államkincstár finanszírozza. A normatíva utalására azonban csak akkor kerülhet
sor, ha az intézményalapító okiratában szerepel a feladat ellátásának megnevezése
(kormányzati funkció és annak magyarázata).
A fentiek miatt szükséges az intézmény alapító okiratának 7. pontjának a
módosítása.
.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB.Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Pénzügyi Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következıhatározatot.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6/2015. (I.21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadja CsörögiCsiri-biri
Egységes Óvoda- Bölcsıde Alapító Okiratának módosítását.

7.Alapítvány alapítása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzat hozná
létre az alapítványt, ezzel bıvítenék az óvoda lehetıségeit, pályázatokat lehetne meg
célozni.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB.elnöke jó ötletnek tartja, megjegyzi, hogy a pályázatok
elınyt jelentenek, elmondja, hogy tudtával az óvoda lecsúszott már pályázatról, mert
nem volt alapítvány, ugyan akkor felteszi a kérdést mi változott az elmúlt ciklustól,
hisz akkor is szeretek volna alapítványt létre hozni, de nem lehetet?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester - felolvassa a dr. Nyitrai Judit ügyvédnıáltal
küldött levelet, amibıl kitőnik, hogy semmi akadálya nincs az alapítvány meg
alapításának. A névrıl majd a testülettel döntenek.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Pénzügyi Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatot.
Szavazatarányok:
3 igen, 0nem, 0 tartózkodás
7/2015 (I.21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:

Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek
Alapítvány alapításának elfogadását. egyetért azzal, hogy a csörögi óvodásokért
önkormányzati alapítású alapítványlétrehozásra kerüljön sor.

8. Családgondozó foglalkoztatási idejének növelése
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Sarkantyús Szidóniát 8
órában kell foglalkoztatni, mivel Csörögben nagy az ellátottak száma így nem tud
máshol is helyt állni a munkájában. Ehhez a foglalkozáshoz felsıfokú végzettség
kötıdik, nem a Község alkalmazásában áll, hanem a Veresegyház Kistérség Esély
Szociális Alapellátási Központ alkalmazottja viszont a község fizeti a bérét.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke megjegyzi, hogy az összeg soknak tőnik, ha mi
alkalmazzuk, akkor jó, de ha más és mi fizetjük, akkor ez vet fel kérdéseket!
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester külön terület és még mindig olcsóbb, mint
ha intézményt tartanánk fenn
.Dr. Bonyhády Elemér PÜB.elnöke meg kérdezi, hogy a családsegítı kötelezı?
Dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, hogy törvény írja elı az érintett családoknak
kötelezı együtt mőködni a család segítıvel, de van egy forgalmi napló, amit vezetni
kell, amibe leírja a folyóügyeit és ezt be lehet kérni. Fel lehet kérni az intézmény
vezetıt, hogy a testületi ülésre készítsen egy kimutatást a családsegítımunkájáról .
Antal Péter képviselıelmondja, jó lenne tudni 2 millió Ft. mire?
.Dr. Bonyhády Elemér PÜB.elnöke megjegyzi nem megszavaztunk, szeretnénk
feltenni kérdéseinket az intézmény vezetınek és utána döntünk.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

8/2015. (I.21) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága támogatja a családgondozó napi 8
órás foglalkoztatását és javasolja ennek elfogadását a Képviselı-testületnek, azonban
kérik az Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ vezetıjét, hogy a
Képviselı-testületi ülésre jöjjön el, számoljon be a mőködésükrıl, mondja el miért
szükséges napi 8 órában foglalkoztatni a családsegítıt, mutassa be a forgalmi naplót.

9. Mővelıdés-szervezıi feladatok ellátása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy kötelezıönkormányzati
feladat ezért kerestek és találtak egy megfelelı személyt erre az állásra, aki megfelelt a
pályázati feltételeknek és kéri a tisztelt bizottságot, hogy szavazzon bizalmat a
hölgynek.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke felteszi a kérdést, hogy megbízási szerzıdés
vagy határozott idıre?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy 1 éves szerzıdés és már
február 1-tıl lépne hatályba.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke: Miután több kérdés, hozzászólás nincs a
képviselık az alábbi határozatot hozzák.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

9/2015. (I.21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselıtestületnek, hogy járuljon hozzá Iványi Károlyné megbízási szerzıdéssel történı
feladatellátásához, napi 4 órában, havi bruttó 70.000 Ft/ hó összegért.

10. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda-Bölcsıde tornatermének 3. fél általi
használata
Elıterjesztı: polgármester

Hegedősné Kripák Ildikó polgármesterfelolvassa az elıterjesztést majd hozzá főzi,
hogy nagy teher az óvoda számára, bölcsıdés gyerekek is járnak az óvodába ezért ez
az intézkedés úgy a gyerekek védelmére szól, mint az értékeink megırzésére is.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke: Miután hozzászólás, észrevétel nem volt
egyhangúan megszavazták az elıterjesztést.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás
10/2015. (I:21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselı-testületnek,
hogy az intézmény tornatermét harmadik fél ne használhassa.

11.Önkormányzati telkek hasznosítása
Elıterjesztı: polgármester

Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzat
birtokában lévı parlagon heverı telkeket hasznosítani szeretnék a közmunka program
keretében. Kijelölnének 5 telket, amit közmunkásokkal mővelnék meg, majd az itt
betakarított termést meg kapnák, vagy állattartás céljából illetve kaszálóként
mőködnének. Továbbá javasolja a Kecskerágó ingatlanok bérbe adását napelemek
hasznosítására.
Antal Péter képviselısaját pénzbıl nem tudjuk megvalósítani az ötletet?
.Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke megkérdi, hogy polgármester asszony mit tud
arról a befizetett összegrıl (kb. 1 millió Ft.) amit a Kecskerágói ivó víz bevezetésére
lett befizetve az elızı vezetés alatt?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester válasza nem tudom, de utána fogok nézni és
köszönöm, hogy szólt.
.Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke javasolja, hogy inkább értékesítsék az
önkormányzati telkeket, ha lehet.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester testület dönt, melyik telkeket lehet eladni.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke: Miután hozzászólás, észrevétel nem volt
egyhangúan megszavazták az elıterjesztést.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

11/2015. (I:21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:

Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi BizottságaCsörög javasoljaa
Képviselı-testületnek, hogy
az önkormányzat saját bevételeinek
növelése érdekében, hatáskörét a polgármesterre ruházva, felhatalmazza
a polgármestert, hogy a vagyonkataszterben szereplı, forgalomképes
ingatlanokat hasznosítsa.
A hasznosítás részleteirıl, a pályázatok kiírásáról, az esetleges hasznosítási
szerzıdések megkötésérıl a polgármesternek beszámolási kötelezettsége áll
fenn

12.Polgármesteri biztosítás
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester az elıterjesztést annyiban kívánja
kiegészíteni, hogy csak az Allianz biztosítónál van címbiztosítás, ami 50.000 Ft./hó,
így kíván gondoskodni az elırelátható kiadásokról.
Németné Vadóc Erika elkéri a biztosító árajánlatát, átolvassa, majd jónak találja.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester tájékoztatja a bizottságot, hogy a testület el
kell, fogadja a polgármester szabadság tervét.
.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke: Miután több kérdés, hozzászólás nincs a
képviselık az alábbi határozatot hozzák.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

12/2015 (I.21.) .) Pénzügyi Bizottsági határozat:
:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságajavasolja elfogadásra az
önkormányzat számára legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a biztosítási szerzıdést
kösse
meg.

13.Szécsi Ignác köztemetése
Elıterjesztı: polgármester

Hegedősné Kripák Ildikó polgármesterfelolvassa az elıterjesztést, majd hozzáfőzi,
hogy a fellebbezést elutasítják.
.Dr. Bonyhády Elemér P. B. elnöke javasolja, hogy legalább részletekbenfizesse ki a
kötelezett az elhunyt temetését.
Miután több hozzászólás, észrevétel nem volt egyhangúan megszavazták az
elıterjesztést.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

13/2015 (I.21.) .) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságaúgy határoz, hogy Fuszéder
Jánosné (1845.03.27. ) Budapest, XX. Ady Endre u. 97. szám alatti lakos fellebbezését
elutasítja

14. Tárgyi eszközök beszerzésének jóváhagyása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy tulajdonképpen arról a
főrészrıl van szó amit sajnos már el is loptak. Ezt a főrészt azért szerezték be, mert
ezzel szerették volna felvágni azt a fát amit, majd az ingyen fa program keretében
megkapnak a rászorulók, akikrıl a szociális bizottság dönt.

.Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke: a Pénzügyi Bizottság tagjai a tájékoztatást
tudomásul vették.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás
14/2015 (I.21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:

Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságaa következı eszköz
megvásárlását hagyta jóvá:
1. MS. 391 motoros főrész 178.950 Ft. összegért.
A beszerzésükre fordított összeget Csörög Község Önkormányzata a 2015. évi
költségvetésébe betervezi.

15.Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Elıterjesztı: alpolgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester felolvassa az elıterjesztést, elmondja, hogy
kötelezı felülvizsgáltatni a terveket, ami több millió Ft.-ba fog kerülni a községnek,
valamint átadta az anyagot áttekintésre Filip Frigyesnek.
Dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, hogy az agglomerációs törvény elıírja, hogy
összhangba kell hozni a település eszközeit.
.Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökemegkérdezi,hogy ha nem akarjuk, akkor is
megkell ezt csinálni, hisz már többször szavaztunk errıl?
Dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, hogy az integrált területfejlesztés kötelezı, ezért
kötelezı felülvizsgálni a terveket, kimondott szakembernek kell átadni és ezért fizetni
kell. Az integrált településfejlesztési koncepciótmegkell alkotni.
Antal Péter képviselımegkérdezi, hogy a változásokkal arányos az összeg?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy több árajánlatot kértek, az
ár a változásoktól függ.
.Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökePénzügyi Bizottság tagjai a tájékoztatást
tudomásul vették.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

15/2015 (I.21.) .) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a polgármesternek,
hogy árajánlatot kérjen a Csörögi Településfejlesztési Koncepció, Integrált
Településfejlesztési Stratégia, Településrendezési Terv, Helyi Építési Szabályzat
esetleges módosítására és összességében a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse
meg a szerzıdést.
A Pénzügyi Bizottság felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési
Eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos költségeket Csörög Község
Önkormányzat 2015. évi. költségvetésébe betervezze.
16.Belsı ellenırzési terv 2015. január 21.
Elıterjesztı: polgármester

Dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, hogy már meg kellett volna lennie, javasol
400.000Ft.-ot betervezni.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökemegkérdezi, hogy kell a 6?
Dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, hogy ez egy tervezet, azért van, hogy lehessen
választani mi az, amire szükség lenne.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökeMiután több hozzászólás, észrevétel nem volt
egyhangúan megszavazták az elıterjesztést.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás
16/2015 (I.21.) .) Pénzügyi Bizottsági határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottságajavasolja Csörög Község
Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. évi belsı ellenırzési terve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Áfa bevallás ellenırzése
Vagyonnyilvántartás ellenırzése
Adócsoport munkájának ellenırzése
Kötelezettség vállalás rendjének ellenırzése
Normatíva igénylés vizsgálata
Intézményi hatékonysági vizsgálat (hivatal, iskola, óvoda, stb.)

A Pénzügyi Bizottság felkéri a jegyzıt, hogy a kijelölt ellenırzési témákra együttesen
és külön-külön is kérjen be árajánlatot a Danubius Expert Audit Kft-tıl.
Csörög Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe belsı ellenırzési feladatok
ellátására bruttó 400.000 Ft. összeget javaslok betervezni.

17.Érintésvédelemi és munkavédelmi felülvizsgálat
Elıterjesztı: polgármester

Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy ez kötelezı és nem érti,
hogy eddig miért nem volt elvégeztetve. Az óvodánál nem mőködik a biztonsági
világítás, az akkumulátorokat ki kell cserélni, hisz már amikor épült az óvoda ezek az
akkumulátorok kifutó széria volt. Kértek három ár ajánlatott, ebbıl kettı be is
érkezett.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökemegjegyzi, hogy az elızı ciklusba is tervbe volt.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester hozzá teszi, hogy csak az óvodánál, a többi
intézménynél nem csinálták meg, viszont kötelezı.
Antal Péter képviselımegkérdezi, ki mondja, hogy kifutott termékek az
akkumulátorok, hisz ezeket úgy tervezik, hogy cserélhetık legyenek.
HegedősnéKripák Ildikópolgármester Kiss János szakértı mondta, de
összehozzunk vele és beszéljétek meg ezt a problémát.
Antal Péter képviselıjavasol egy harmadik céget, akinek a szakterülete ez.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester kéri, hogy a testületi ülésig adjanak be
árajánlatot.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke: Miután több hozzászólás, észrevétel nem volt
egyhangúan megszavazták az elıterjesztést.

Szavazatarányok:
3 igen,0 nem, 0 tartózkodás

17/2015 (I.21.) Pénzügyi Bizottsági határozat:

Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága javasolja a legkedvezıbb árajánlat
elfogadását, valamint az akkumulátorok cseréjét.

18. Képviselık és hozzátartozóik vagyonnyilatkozatának nyilvántartása,az azzal
kapcsolatos feladatok megbeszélése(Hi: jan.31.)
Elıterjesztı: Jegyzı, P.B. elnöke

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke elmondja, hogy sok hozzáfőzni való nincs, kéri a
január 27. ülésre mindenki hozza el a vagyonnyilatkozatot.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester kéri, hogy a testületi ülésig akkor legyenek
meg a nyilatkozatok, P.B. elnöke átveszi és a páncélszekrénybe zárja.

19.Egyebek

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke elmondja, hogy annak idején a Vízmővek
felajánlott két alternatívát a csatorna üzemeltetésére. Csörög választotta a másodikat,
de azt a Vízmővek nem akarta teljesíteni.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy beszélt Szikora úrral és neki
is az volt a véleménye, hogy a bérbeadás a megfelelı Csörög részére, hisz több millió
Ft.-ot kapnánk bérleti díjként, amibıl tudnánk fedezni az esetleges meghibásodásokat,
most mivel a sajátunk ez önköltségen mőködne.
Gergely László alpolgármester Csörög az utolsó, itt van a legjobban leterhelve,
nagyobb az esély a meghibásodásra, nem tudnánk fedezni a javításokat.

Antal Péter képviselı elmondja, hogy több féle szerzıdés létezik, többek között
amortizációval, és amennyiben saját csatorna meghibásodás esetén Csörögıt érinti a
pénzügyi része.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnöke Csörög azt választotta, ami jobb lett volna, de a
Vízmővek ezt nem teljesítette, ezért most kénytelenek leszünk elfogadni amit ajánl,
lépnünk kell, mert nem véd minket semmi.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester rosszul döntıt, nem kérdeztek meg
szakembereket, nem hívták a testület elé a Vízmővektıl a felelısöket, megpróbál a
testületi győlésig utána nézni a problémának.

Dr. Bonyhády Elemér PÜB. elnökeElemér bizottsági elnök megállapítja, hogy
további napirend, kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és bezárja az
ülést.

K.m.f.

Dr. Bonyhády Elemér
Pénzügyi Bizottság elnöke

A jegyzıkönyvet hitelesítem:
Tóth Hajnal
Titkársági ügyintézı

Dr. Törıcsik Edit
jegyzı

