JEGYZŐKÖNYV
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 12. napján (kedd) 1700 órától megtartott üléséről

Helyszín:

2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Jelen vannak:

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó Anna
Dr. Bonyhády Elemér
Gergely László
Jakab Helga
Kovácsné Hidasnémeti
Margit Enikő
Mayerné Molnár Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző
Gergely László korelnök: Megnyitja Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete alakuló
ülését.
Köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a testület 7 fős létszámából 7 fő megjelent, tehát a
testület határozatképes.
A jegyzőkönyv hitelesítő személyére Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt javasolja, aki azt
elvállalja.
Javaslatot tesz a meghívóban szereplő napirendi pontokra, és szavazásra bocsátja a hitelesítő
személyével együtt.
A korelnök megállapítja, hogy a testület a napirendi pontok tárgyalását és a hitelesítő személyét 7
igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

Napirendi pontok:

1./ A helyi önkormányzati választások végleges eredményének
ismertetése, megbízólevelek átadása.
Előterjesztő: Pantaliné Mátyus Ottilia HVB elnök
2./ A települési képviselők és a polgármester eskütétele.
Előterjesztő: Pantaliné Mátyus Ottilia HVB elnök
3./ Megválasztott és esküt letett polgármester köszöntője.
Előadó: Dr. Császár Károlyné polgármester
4./ A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása
Előterjesztő: Gergely László korelnök
5./ Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzata felülvizsgálata.
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
6./ Az alpolgármester megválasztása, eskütétele,
tiszteletdíjának megállapítása
(titkos szavazás)
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
7./ Az önkormányzat bizottságainak megalakítása.
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
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1. A helyi önkormányzati választások végleges eredményének ismertetése.

Gergely László korelnök átadja a szót Pantaliné Mátyus Ottilia HVB elnöknek, aki ismerteti a
helyi választás eredményét.
Pantaliné Mátyus Ottilia HVB elnök:
Tisztelt Levezető Elnök!
Tisztelt Polgármester Asszony!
Tisztelt Képviselő-testület!
Kedves Vendégeink!
A 2010. október 3. napján megtartott helyi önkormányzati választás törvényes és eredményes volt.
Rendhagyó módon a kezdetektől kezdi: a Magyar Köztársaság Elnöke 2010. nyarán kiírta a
helyhatósági választásokat. Ezen időponttól kezdődően a Helyi Választási Iroda folyamatos munkát
végzett. A HVI valamennyi dolgozóját elismerés illeti, de különös tekintettel az iroda vezetőjét dr.
Feketéné dr. Gulyás Tündét és Szaszovszky Valentina informatikai felelősének munkáját emelte ki.
Megköszönte, hogy az iroda precíz pontos és a lakosság széles körű tájékoztatását végezték,
tekintettel voltak a Helyi Választási Bizottság tagjainak munkahelyi elfoglaltságára és
szabadidejükre. Példásnak tartja, hogy a lakosság tájékoztatása akár választási értesítőkön, akár a
helyi honlapon naprakész volt az egész választás alatt, beleértve a választás éjszakáját is.
A Helyi Választási Bizottság a választási kampány időszaka alatt többször ülésezett. Az ülések
napirendjein egyrészt a jelöltek nyilvántartásba vétele, másrészt választási kifogások elbírálása
szerepelt.
A választáson az 1506 fő választásra jogosultak közül 786 választópolgár jelent meg, tehát a
választópolgárok 52.19%-a élt választójogával.
Az érvényesen szavazók 37,65 %-a dr. Császár Károlyné polgármesterségére, 28,90 %-a
Hegedűsné Kripák Ildikó, 25,13 %-a Jakab Helga,4,29 %-a Pálinkás Lajos Sándor és 3,12 %-a
Viszus István Mihály jelöltre adta le voksát.
A végleges eredmények megállapítása után megállapíthatjuk, hogy

Csörög község polgármestere:
296 szavazattal, dr. Császár Károlyné
A Képviselő-testület tagjai:

Dr. Bonyhády Elemér László
Dugántsi Ildikó Anna
Jakab Helga
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
Mayerné Molnár Katalin

259 szavazattal
251 szavazattal
218 szavazattal
179 szavazattal
158 szavazattal
142 szavazattal

A megválasztott polgármesternek és a képviselő-testület tagjainak a maga és a Helyi Választási
Bizottság nevében is gratulál!
Munkájukhoz jó egészséget, kitartást és sok sikert kíván!
Bízik abban, hogy a most megválasztott képviselő-testület a következő általános választásokig aktív
egyetértésben végzi majd munkáját!
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2. Települési képviselők és a polgármester eskütétele, a megbízólevelek átadása.

Pantaliné Mátyus Ottilia HVB elnöke: Megkéri a megjelenteket, hogy a képviselők majd a
polgármester eskütételéhez, álljanak fel.
Pantaliné Mátyus Ottilia elolvassa a szöveget.
Először a képviselők, majd ezt követően a polgármester teszi le az esküt.
Képviselők eskütétele:

”Én……………….esküszöm,
hogy
hazámhoz,
a
Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az
alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot
megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen
járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Csörög
település javát szolgálom. „
Polgármester eskütétele:

”Én……………….esküszöm,
hogy
hazámhoz,
a
Magyar
Köztársasághoz, annak népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az
alkotmányos jogszabályokat megtartom; az állami és szolgálati titkot
megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul, lelkiismeretesen
járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel Csörög
település javát szolgálom. „
Pantaliné Mátyus Ottilia elnök átadja a megbízólevelet dr. Császár Károlyné polgármester, majd a
megválasztott települési képviselők részére.
Átadás után eredményes munkát kíván mind a képviselő-testületnek, mind a polgármesternek.

3./ Megválasztott és esküt letett polgármester köszöntője.

Gergely László korelnök átadja a szót Dr. Császár Károlyné polgármesternek és kéri, hogy szóljon
röviden a képviselő-testülethez, a testületbe nem került jelöltekhez és vendégeinkhez.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszönti az új testületet és a megjelent meghívottakat.
Reményét fejezi ki, hogy eredményesen fognak tudni együtt dolgozni mindannyian, figyelembe
véve azt is, hogy nem azonos csapatban indultak. Reméli, hogy valamennyi választott legfőbb célja
és óhaja Csörög település érdekeinek szolgálata, az elért eredmények megtartása és a fejlődés
érdekében új lehetőségek megteremtése.
Fontosnak tartja a lakosság a lakosság minél szélesebb körű bevonását a település egészét érintő
döntésekbe, a korrekt tájékoztatást az önkormányzat működésével kapcsolatban.
Meggyőződése, hogy a nyilvánosság ereje inkább segítője, mint gátja a testületben folyó munkának
és a falu fejlődésének.
Az előző önkormányzatnak megköszönte a munkáját és az általuk létrehozott értékeket elismerve,
megtartani és folytatni szeretné mindazokat a hagyományokat, szolgáltatásokat és beruházásokat,
amelyekkel az itt lakók elégedettek voltak és a faluközösség javát szolgálták és szolgálják.
Tisztában van azzal, hogy nem lesz könnyű feladatuk, de nagyobb összefogással, együtt
gondolkodva, otthonosabbá, nyugodtabbá és szebbé tehetjük közös lakóhelyünket.
Tájékoztatta a tisztelt jelenlévőket a polgármesteri ciklusprogramomról. Elmondta, hogy a
képviselő-testületnek 6 hónap áll rendelkezésére, hogy a programot elfogadja, természetesen, amit
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véglegesítve együtt készítenek el a képviselő-társaival közösen.
Legfontosabb céljainak tekinti:
- A település rendezési tervének elfogadását, munkahelyteremtést, köztemető kialakítását.
- A csapadék és belvíz elvezetés rendszerének kialakítását.
- Az alapfokú oktatás-nevelés biztosítását (az iskolabusz járat megszervezését Vácra)
- A vasút állomáson esőbeálló létesítését
- A kecskerágói ingatlanok tulajdonosainak együttműködése esetén az ivóvíz-ellátás
lehetőségének megteremtését
- Meglévő bevételekkel való jobb gazdálkodást, környezeti adottságok kihasználásával új
bevételek teremtését, pályázati lehetőségek folyamatos figyelését és igénybe vételét, a
község fejlődésének meggyorsítása érdekében.

4. A polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítása

Gergely László korelnök: Elmondja, először a képviselő-testületnek a polgármester illetményéről
kell döntenie.
Dr. Császár Károlyné polgármester személyes érintettségre hivatkozik, és nem kíván részt venni a
döntésben.
Gergely László korelnök: Szavazásra bocsátja a polgármester kizárásra vonatkozó bejelentését.
* Aki egyetért azzal, hogy Dr. Császár Károlyné az önkormányzati törvény 14.§.(2) bekezdésére
hivatkozással személyes érintettségére hivatkozzon illetménye megállapításánál, és a kizárást
támogatja,- az kérem, igennel szavazzon:
A korelnök megállapítja, hogy a testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
220/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármestert, saját kérésére illetménye megállapítását
eldöntő határozat meghozatalából kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Gergely László korelnök: Javaslata, hogy a polgármester illetményét a képviselő-testület a 11-es
szorzó számítással (425.150,- Ft) határozza meg összegszerűen, tehát javaslata: 425.100,-Ft/hó. Ez
az összeg megegyezik az előző polgármester illetményével.
A korelnök szavazásra kéri a képviselőket:
* Aki egyetért azzal, hogy dr. Császár Károlyné polgármester illetménye 425.100,- Ft/hó összegben
kerüljön megállapításra 2010. október 3.napjától,- az kérem, igennel szavazzon.
A korelnök megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza.
221/2010. (X. 12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a törvényben meghatározott kereteket figyelembe
véve dr. Császár Károlyné polgármester illetményét
a 11-es szorzószámmal határozza meg, összegszerűen
havi bruttó 425.100,- Ft, (azaz négyszázhuszonötezer
egyszáz) összegben állapítja meg 2010. október 3. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző – jelentés MÁK felé
Gergely László korelnök: Kéri a képviselőket, hogy a polgármester költségtérítésének összegéről
is döntsenek.
Elmondja, hogy a polgármester eddig a költségátalány formáját választotta és javasolja, hogy az
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előző polgármester részére megállapított összeg maradjon, hiszen ez tervezésre került a 2010. évi
költségvetésben.
Kérdezi, hogy a polgármesternek van-e észrevétele ezzel kapcsolatban?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Személyes érintettségre hivatkozik, és nem kíván részt venni
a döntésben.
Gergely László korelnök: Szavazásra bocsátja a polgármester kizárásra vonatkozó bejelentését.
* Aki egyetért azzal, hogy Dr. Császár Károlyné az önkormányzati törvény 14.§.(2) bekezdésére
hivatkozással személyes érintettségére hivatkozzon költségtérítése megállapításánál, és a kizárást
támogatja,- az kérem, igennel szavazzon:
A levezető elnök megállapítja, hogy a Képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza.
222/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a polgármestert, saját kérésére költségtérítése megállapítását
eldöntő határozat meghozatalából kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Gergely László korelnök: Kérdezi a polgármestert, hogy a költségtérítésével kapcsolatosan kíváne szólni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nyilatkozik, hogy nem tart igényt a költségtérítés előző
polgármesternek juttatott és illetményéhez igazított 30 %-os összegére. Kéri, hogy a képviselőtestület a polgármesteri tevékenysége során felmerülő szükséges és igazolt költségeket (számla,
útiszámla, stb.) elszámolás után fizesse ki, természetesen az előző polgármester részére
megállapított költségtérítés összegéig maximálva.
Gergely László korelnök: Szavazásra bocsátja a polgármester költségtérítését megállapító
határozati javaslatot a polgármester kérelméhez igazítva.
* Aki egyetért azzal, hogy Dr. Császár Károlyné polgármester költségtérítését a képviselő-testület
számlákkal igazoltan, tételes elszámolással állapítja meg, maximálva a polgármesteri illetmény
30%-os összeghatárig, -az kérem, igennel szavazzon:
A korelnök megállapítja, hogy a Képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza.
223/2010. (X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi a polgármester azon kérését,
hogy költségtérítését nem százalékos, hanem
számlákkal igazoltan fizeti meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
Gergely László korelnök: Az ülés további vezetését átadja Dr. Császár Károlyné polgármesternek.

5. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési
Szabályzat felülvizsgálata.

Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy az alakuló ülés
kötelező napirendje a hatályos SZMSZ felülvizsgálatáról való döntés.
E felülvizsgálatra 6 hónap (Hi.: 2011. IV.3.) áll rendelkezésre.
E döntést elősegítendően a mai, alakuló ülésre valamennyi képviselő kézhez kapta a jelenleg
érvényben lévő SZMSZ teljes szövegét. Kéri, hogy a képviselők tanulmányozzák át és tegyék meg
írásban módosító javaslataikat 2011. január 15-ig.
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Ezt követően a jogszabályszerkesztés szabályai szerint a jegyző át- és bedolgozza a módosítási
javaslatokat, majd képviselő-testület elé terjesztjük a tervezetet.
Dugántsi Ildikó Anna képviselő: Javasolja, hogy képviselők előbb nézzék át a Szervezeti és
Működési Szabályzatot, a novemberi ülésen tegyék meg javaslataikat, és ezt követően szerkessze
rendeleti formába a jegyző. Ezáltal a módosítást gyorsabban tudjuk elvégezni és a jegyzőt is csak
egyszer dolgoztatjuk.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Egyetért az elhangzott javaslattal és a novemberi ülésen
javasolja az SzMSz módosítását megtárgyalni.
A polgármester szavazásra bocsátja a módosító javaslatot:
*Aki egyetért azzal, hogy a hatályos Szervezeti és Működési Szabályzatra vonatkozó módosító
javaslatokat a képviselők a 2010. november 17-i ülésen tárgyalják meg és azt követően a képviselők
által elfogadott módosításokat a jegyző rendeletbe szerkessze, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
224/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a hatályos SZMSZ, a módosított 18/2009.(IX.30.)
rendelet felülvizsgálatáról döntött.
A képviselők módosító javaslataikat 2010. november 17.
napján tartandó rendes ülésen megtárgyalják, ezt követően
felkérik a jegyzőt hogy a módosításokkal
egybeszerkesztett rendeletet készítse el .
Határidő: 2010. november 17.
Felelős: képviselők

6. Alpolgármester megválasztása, eskütétele, tiszteletdíjának megállapítása

Dr. Császár Károlyné polgármester: Ismerteti az alpolgármester megválasztásának menetét. A
képviselő-testület titkos szavazással kell, hogy megválassza az alpolgármestert. Az Önkormányzati
törvény vonatkozó rendelkezései szerint egy fő alpolgármester választása kötelező, személyére a
polgármester tesz javaslatot. Az alpolgármester személyét a képviselő-testület titkos szavazással és
minősített többségű szavazati aránnyal választja meg. Fontos mérlegelési szempont, hogy az
alpolgármester a polgármester akadályoztatása esetén teljes hatáskörrel rendelkező helyettese a
polgármesternek.
Az alpolgármester megválasztásához, a titkos szavazás lebonyolításához szavazatszámláló
bizottságot kell választania a Képviselő-testületnek. A szavazatszámláló bizottság tagjaira javaslatot
tesz az SZMSZ rendelkezéseit figyelembe véve
Dr. Bonyhády Elemér László
Jakab Helga és
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő személyében.
A jelöltek vállalják a jelölést és a képviselők egyhangúan elfogadják személyüket.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy a szavazatszámláló bizottság tagjai Dr. Bonyhády Elemér László, Jakab
Helga és Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselők
legyenek,- az kérem, igennel szavazzon:
A polgármester megállapítja, hogy a testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
225/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a szavazatszámláló bizottság tagjainak választja
Dr. Bonyhády Elemér László, Jakab Helga és Kovácsné
Hidasnémeti Margit Enikő képviselőket.
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A bizottság feladata az alpolgármester választás lebonyolítása.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző (szabályok ismertetése)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Dugántsi Ildikó Annát javasolja alpolgármesternek
és kéri a képviselő-testületet, hogy Dugántsi Ildikó Annát válassza meg.
Dugántsi Ildikó személyét azért javaslom alpolgármesternek, mert önkormányzati tapasztalattal
rendelkezik, a település díszpolgára, az első önkormányzat polgármestere volt. Tudom, hogy teljes
szívvel és lélekkel Csörög Község javát kívánja, és személy szerint én mint polgármester nagy
egyetértésben tudnék vele dolgozni.
A jelölt elvállalja a jelölést.
A polgármester megkérdezi Dugántsi Ildikó Annát, hogy hozzájárul-e a napirend nyílt ülésen
történő tárgyalásához vagy kéri zárt ülés tartását?
Dugántsi Ildikó Anna: igen, hozzájárul az alpolgármester választás nyílt ülésen való tárgyalásához.
Dr. Császár Károlyné polgármester: a titkos szavazás idejére szünetet rendel el.
SZÜNET
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő: A Szavazatszámláló Bizottság elnöke ismerteti a szavazás
eredményét. (A bizottság alakuló üléséről és az eredményt megállapító jegyzőkönyvet e
jegyzőkönyv mellé csatolja).
Összes leadott szavazat: 7 db
Érvénytelen szavazat: Érvényes szavazat: 7 db
Az SZSZB elnök megállapítja, hogy
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
titkos szavazással alpolgármesternek Dugántsi Ildikó Annát
választotta meg 5 igen szavazattal 2010. október 12. napján a
2010. október 3-i önkormányzati választás eredményére
tekintettel.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző (okmányok elkészítése)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a megválasztott alpolgármestert az eskü letételére.
Alpolgármester esküt tesz a képviselő-testület előtt.
Alpolgármesteri eskütétel:

Én……………….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz, annak
népéhez hű leszek, az Alkotmányt és az alkotmányos jogszabályokat megtartom;
az állami és szolgálati titkot megőrzöm; megbízatásomhoz híven, pártatlanul,
lelkiismeretesen járok el és a legjobb tudásom szerint, minden igyekezetemmel
Csörög település javát szolgálom. „
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Megköszönte a képviselők bizalmát. Kéri, hogy a
képviselő-testület valamennyi tagja a falu érdekében és előrejutását segítendően dolgozzon együtt.
Kéri, hogy a vélt vagy valós sérelmeket, mindenki tegye félre a közös munka és a közös cél
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érdekében. Ígéri, hogy minden igyekezetével, szaktudásával, kapcsolatával azon lesz, hogy a
képviselő-testület sikeres négy évet mondhasson magáénak.
Dugántsi Ildikó Anna ismételten kiemeli, hogy a falu javát kívánja szolgálni.
Javasolja, hogy a ciklus végéig dolgozzon hatékonyan együtt a most megválasztott képviselőtestület. Az egymás tisztelete, az emberi méltóság és Csörög település érdeke kell, hogy lebegjen
mindannyiunk szeme előtt.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a testületet, hogy az alpolgármester tiszteletdíját
illetően döntsenek.
Eddig az alpolgármester tiszteletdíja (212.575,- Ft) 212.500, - Ft volt, ami az illetményalap 5,5 –ös
szorzóval kikalkulált összege.
A 2010. évi költségvetésben is ez az összeg került betervezésre, javasolja, ezen összeg
megállapítását.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester személyes érintettségre hivatkozik, és nem kíván részt venni a
döntésben.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja az alpolgármester kizárásra vonatkozó
bejelentését.
* Aki egyetért azzal, hogy Dugántsi Ildikó Anna az önkormányzati törvény 14.§.(2) bekezdésére
hivatkozással személyes érintettségére hivatkozzon tiszteletdíja megállapításánál, és a kizárást
támogatja,- az kérem, igennel szavazzon:
A polgármester megállapítja, hogy a testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
226/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alpolgármestert, saját kérésére tiszteletdíja megállapítását
eldöntő határozat meghozatalából kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester Dugántsi Ildikó Anna tiszteletdíja 212.500,- Ft/hó
összegben kerüljön megállapításra 2010. október 12. napjától,- az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
227/2010. (X. 12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester tiszteletdíját
az 5,5-ös szorzószámmal fogadja el, így havi
bruttó 212.500,- Ft (azaz kettőszáz-tizenkettőezer ötszáz)
összegben állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző (számfejtés végett)
A polgármester az alpolgármester költségtérítésével kapcsolatosan elmondja, hogy az előző
alpolgármester költségtérítése az illetmény 10%-ában volt meghatározva, a 2010. évi
költségvetésben is így jelenik meg, ezért a 21.250,- Ft- összeget javasolja a testületnek
megállapítani.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Személyes érintettségre hivatkozik, és nem kíván részt
venni a döntésben, továbbá nyilatkozik, hogy nem kéri a költségtérítés %-os megállapítását, csupán
az alpolgármesteri munkájával kapcsolatosan felmerült és szükséges kiadások megtérítését a 10 %os, azaz 21.250,-Ft összeghatárig.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja az alpolgármester kizárásra vonatkozó
bejelentését.
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* Aki egyetért azzal, hogy Dugántsi Ildikó az önkormányzati törvény 14.§.(2) bekezdésére
hivatkozással személyes érintettségére hivatkozzon költségtérítése megállapításánál, és a kizárást
támogatja,- az kérem, igennel szavazzon:
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal a következő
határozatot hozza.
228/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
az alpolgármestert, saját kérésére költségtérítése megállapítását
eldöntő határozat meghozatalából kizárja.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző
A polgármester szavazásra bocsátja a módosított határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy az alpolgármester Dugántsi Ildikó Anna költségtérítése az
alpolgármesteri feladatok ellátásához kapcsolódó szükséges és számlával igazolt költségek
megtérítése legyen maximum 21.250,- Ft/hó összegig 2010. október 12. napjától,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
229/2010. (X. 12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester költségtérítését
megállapítja a képviselő-testület. A költségtérítés az
alpolgármesteri tisztség ellátásához szorosan kapcsolódjon
és a kifizetés számlákkal igazolt tételes elszámolás
alapján történjen 2010. október 12. napjától.
Határidő: azonnal
Felelős: jegyző (számfejtés végett)

7. A Képviselő-testület bizottságainak megalakítása

Dr. Császár Károlyné polgármester: Ismerteti javaslatait a bizottsági struktúraváltással
kapcsolatban.
A hatályban lévő SZMSZ-unk más bizottsági struktúráról rendelkezik, ezért amennyiben a
képviselő-testület egyetért a módosítással, akkor az SZMSZ módosítása szükséges.
A rendeletmódosítási tervezetet a képviselők az ülés meghívójával megkapták. (A rendelet
kihirdetése után tudjuk az új elképzelés szerint a bizottságokat felállítani.)
Kérdezi, hogy a kiadott tervezethez kapcsolódó kérdés, hozzászólás van-e?
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolja, hogy az átmeneti segély mint hatáskör
maradjon a képviselő testületnél és ne kerüljön bizottsági hatáskörbe. A testület összessége több
információval és nagyobb rálátással fog rendelkezni a segélykérők anyagi és családi helyzetére
vonatkozóan.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Jónak tartja, hogy az átmeneti segélyezés kerüljön
bizottsági hatáskörbe, mert így az átadott hatáskörrel a bizottság jobban, és gyorsabban tud élni és
rendelkezni.
Jakab Helga képviselő: Javasolja, hogy az átmeneti segélyezés átadott hatáskörként a
polgármester hatáskörébe kerüljön, mert véleménye szerint, ezáltal biztosítható a gyors és hatékony
segítségnyújtás. Egyébként is az ügyiratok előkészítése a köztisztviselő feladatkörébe tartozik.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő: Mindenképpen a bizottsági hatáskörbe adást tartja jónak,
azzal, hogy a bizottság a következő testületi ülésen számoljon be a testületnek az átadott hatáskör
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gyakorlásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A módosító javaslatokat egyenként fogja megszavaztatni,
majd azt követően az előterjesztést.
* Aki egyetért azzal, hogy az átmeneti segély a képviselő-testület hatásköréből ne kerüljön ki,
hanem az továbbra is a képviselő-testület hatáskörében maradjon – az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazatával meghozta
határozatát:
230/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az átmeneti hatáskör gyakorlását át kívánja adni és
nem tartja a hatáskört a képviselő-testületnél.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
* Aki egyetért azzal, hogy az átmeneti segély a képviselő-testület hatásköréből a polgármesterhez
kerüljön – az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 1 igen, 6 nem szavazatával meghozta
határozatát:
231/2010.(X.12.) HATÁROZAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az átmeneti hatáskör gyakorlását nem adja a polgármester
hatáskörébe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
A polgármester, miután a módosító javaslatok nem kaptak többséget, - szavazásra bocsátja a
rendelet tervezetet, és egyúttal elmondja, hogy a képviselők rendeletre szavaznak, tehát a rendelet
elfogadásához minősített többségre, azaz 4 igen szavazatra van szükség.
* Aki egyetért az SZMSZ módosításával az írásban kiadott módosító javaslat szerint,- az kérem,
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a testület 7 igen egyhangú szavazattal megalkotta rendeletét:

11/2010.(X.12.) rendelet

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
Polgármester ismerteti az önkormányzat idei és igen sürgős feladatait:
- költségvetési koncepció meghatározása
- 2011. évi költségvetési feladatok megkezdése
- az önkormányzati hírlap újraindítása
- érvényben lévő rendeleteink áttekintése
- ciklusprogram meghatározása, elfogadása
- 2011. évi tervek kialakítása
- 2011. évi munkaterv meghatározása
E témákat a testület tárgyalni fogja, de már most kéri képviselő-társait, hogy gondolkodjanak
fentieken.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Tájékoztatja a képviselőket, hogy vagyon
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nyilatkozattételi kötelezettségük van. A képviselők a szükséges példányszámot megkapták.
Vagyonnyilatkozatot a képviselő és a vele együtt élő hozzátartozóknak is tenniük kell.
Minden képviselő kézhez kapta a nyomtatványokat, és a kitöltött nyilatkozatok leadási határideje:
2010. november 12.
A vagyonnyilatkozatokat a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke
fogja összegyűjteni, nyilvántartásba venni és utána elhelyezni a hivatal páncélszekrényében.
Más kérdés, hozzászólás nem volt, a polgármester megköszöni valamennyi megjelentnek a
részvételt, az ülést bezárja.

Kmf.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyző

Dr. Bonyhády Elemér László s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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