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Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2010. október 15. napján (péntek) 13.30 órától megtartott rendkívüli
üléséről

Helyszín:

Művelődési Ház
2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból
6 fő megjelent,- tehát a testület határozatképes.
Tájékoztatott, hogy Mayerné Molnár Katalin képviselő bejelentette késését az ülésről. A
jegyzőkönyv hitelesítésére Dugántsi Ildikó Annát kérte fel. Ismertette a napirendet és
kiegészítésként az Egyebek napirendi pontban az „Év családja Pest megyében” pályázat
megvitatását kezdeményezte, valamint jelezte, hogy szeretne beszámolni a polgármesteri
átadás-átvétel lebonyolításáról.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérte, hogy az „Egyebek” napirendi pontokban
szeretné ismertetni a testülettel az orvosi munka és a lakosság egészségi állapotáról szóló
észrevételeit, valamint az orvosi szolgálati lakás állapotát kívánja bemutatni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a napirendi pontokat a hitelesítő
személyével együtt, melyre a testület 6 igen, egyhangú szavazattal szavazott.
NAPIREND:
1. KÖZVIL szerződés és testületi határozatok áttekintése.
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
2. Csörögi CSIRI-BIRI Óvoda eszközjegyzék/megrendelés.
Előterjesztő: Nagyházi Judit óvodavezető
3. Csörögi Hírlevél újraindítása.
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai felállítása
(elnökök, tagok megválasztása, eskütétel, megbízólevelek átadása)
a.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
b.) Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
c.) Településrészi Önkormányzat
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
5. Törvényességi észrevétel a módosított 4/2006.(III.3.) rendeletre
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Előterjesztő: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző
6. Egyebek
6.1. „Az év családja Pest megyében” pályázat
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
6.2. Polgármesteri átadás-átvételről tájékoztatás
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
6.3. Tájékoztatás az orvosi munkáról és a lakosság egészségi állapotáról
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér László háziorvos
6.4. Az orvosi szolgálati lakás felújításával kapcsolatos kérdések
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér László háziorvos
1. KÖZVIL szerződés és testületi határozatok áttekintése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a polgármesteri átadás-átvételkor
minden szerződést átvett, melyeket folyamatosan át kell néznie. Az áttekintés során voltak
olyan szerződések, amelyek nem egyértelműek számára. Ezért a mai képviselő-testületi ülésre
meghívta Gaál Tamást és Németh Attilát a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.
képviselőit, valamint Németh István az ELMIB Magyarországi Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete szóvívőjét, hogy tájékoztassák a testületet az üggyel kapcsolatban.
Polgármester asszony röviden tájékoztatta a jelenlévőket arról, hogy Pálinkás Lajos korábbi
alpolgármester Csörög Község nevében a közvilágítási karbantartási szerződést 2010.
szeptember 30.-ával felmondta. Felkérte az ügyben érintett KÖZVIL Zrt. munkatársát Németh
Attilát, tájékoztassa a jelenlévőket hogyan születtek meg a fennálló döntések, mert véleménye
szerint nem lehet a szolgáltatást és a karbantartást szétválasztani egymástól. Elmondta a
KÖZVIL Zrt.-vel az önkormányzatnak 2020-ig van szerződése és nem szeretné, ha
kötbérfizetésre kerülne sor. A szerződés felmondására egyébként is egy évvel előtte kell, hogy
sor kerüljön. Felkérte a két cég képviselőit, hogy mondják el szolgáltatásuk lényegét.
Németh Attila KÖZVIL Zrt. igazgatósági tagja: Köszöntötte a megjelenteket, majd
röviden bemutatta a társaság tevékenységét. A KÖZVIL Zrt.-t az ELMIB alapította 2000-ben.
A Fejlesztési Bank az akkori kormánnyal úgy döntött, hogy létrehoz egy olyan társaságot,
amely az önkormányzatoknál az infrastruktúra fejlesztést elősegíti Magyarországon. Céljuk
ezzel az volt, hogy a kis önkormányzatok is megkaphassák a fejlesztési lehetőségeket. Az
egész lényege, hogy a cég vette fel a hitelt a Fejlesztési Banktól, így az önkormányzatok
önerő biztosítása nélkül megkaphatták a korszerűsítési lehetőséget. Társaságuk a szolgáltatás
biztosítására és karbantartására alakult. Mára 420 önkormányzat tartozik hozzájuk. A
KÖZVIL Zrt. megvásárolta az áramszolgáltatótól a lámpaállományt és ezzel a cégük az
önkormányzatokkal közösen rendelkezik a lámpákról.
140.000 lámpa felett rendelkeznek a legnagyobb településtől kezdve a legkisebbig, a fővárost
kivéve. A lámpák üzemeltetéséhez folyamatosan szerzik be a legkedvezőbb áru villamosenergiát. Az áramot árrés nélkül továbbítják az önkormányzatok felé. Minden évben
pályázatot írnak ki, és aki a legkedvezőbb áron tudja biztosítani a villamos-energiát azt
választják és azt az árat kell kifizetniük az önkormányzatoknak.
Mayerné Molnár Katalin megérkezett, innen a létszám 7 fő!
Elmondta; Csörög Községgel először 2006-ban kerültek kapcsolatba. Köszönhető Németh
István kollégának, aki szintén jelen van a megbeszélésen. Esetünkben is megkeresték az
áramszolgáltatót és megvásárolták tőlük a lámpaállományunkat. ÁFA mentes konstrukcióban
sikerült megvásárolni az önkormányzat részére a lámpatesteket, így lényegesen kedvezőbb
lehetőséget tudtak felkínálni, mint az akkori áramszolgáltató. Olcsóbb villamos-energiát,
olcsóbb üzemeltetéssel.
2

2009-ben újabb lehetőségre nyílt módjuk, mégpedig, hogy feszültségszabályozó rendszereket
helyezzenek el, amely további 20 %-os energia megtakarítást jelentett. Erre szintén kötöttek
az önkormányzattal részvényátruházási szerződést. Ez 2020-ig szól, és a beruházási összeg
amibe ez belekerült, az önkormányzat részletekben fizeti tíz év alatt. Az önkormányzattal
erre az időszakra kötöttek szerződést, mint ahogy azt polgármester asszony is említette ez
járna le 2020-ban. Erre az időszakra biztosítják a villamos-energia ellátást és elvégzik a
közvilágítási lámpatestek karbantartását. Ügyfélszolgálatot tartanak fent.
Megkérdezi a testülettől, hogy mi vezetett a szerződés felbontásához, milyen okok?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a karbantartást mondta fel az
önkormányzat, mivel megkereste őket az a Magyarországi Települések Közvilágítási
Közhasznú Egyesülete körlevél formájában, hogy a jelenleg érvényes közvilágítás
karbantartási szerződést, vagy a közvilágítás szolgáltatási szerződés karbantartására
vonatkozó részét, még szeptember hónapban fel kell mondani. A szerződés tartalmazza a
fényforrás sorcserét is és a felmondásában meg kell írni, hogy a fényforrás sorcserét a
felmondási idő alatt se hajtsák végre. Ez szeptember 27.-én volt és szeptember 28.-án egy
jegyzőkönyv formájában alpolgármester úr átvette a felújítási munkálatokat és másnap pedig
felmondtuk a karbantartást. Akkor már a munkálatok el voltak végezve és a teljesítés le volt
igazolva. A következő napon viszont kértük, hogy a karbantartási munkálatokat ne végezzék
el. Belépési nyilatkozat született, amelyben az Egyesülethez léptünk be. Kötöttünk egy
megállapodást velük szeptember 27.-én javításokra és a sorcserére 12 hónapra. 274 db
lámpatest található a községben.
Németh István az Egyesület képviselője: Megjegyezte, hogy nem tartja szerencsésnek, ha a
KÖZVIL Zrt. szerződésadatainak fültanúja lesz, és fordítva sem, ha a másik fél értesül az
ELMIB szerződésében foglaltakról.
Németh Attila KÖZVIL Zrt. igazgatósági tagja: Elmondja, hogy még mindig nem derült
fény arra, hogy az önkormányzat milyen okból mondta fel a szerződésüket, ebből adódóan
viszont vannak jogi problémák is a felmondással kapcsolatban. A KÖZVIL-nek van egy
tulajdona, melyről köteles gondoskodni és ezt nem adhatja át másnak. Amennyiben a
szerződés felbontásra kerül, abban az esetben az önkormányzatnak a beruházási költséget ki
kell fizetnie. Elmondta, hogy a KÖZVIL Zrt. ügyfelei megelégedésére törekszik. Nagyon
szívesen válaszol bármilyen kérdésre az üggyel kapcsolatban.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A kérdés az, hogy a szerződés értelmében a
szolgáltatást és a karbantartást szét lehet-e bontani?
Németh Attila KÖZVIL Zrt. igazgatósági tagja: Nem!
Jakab Helga képviselő: Nem tud olyan képviselő-testületi határozatról, mely a szerződés
felmondásáról szólna. Arról tud, hogy a ELMIB-vel szerződést kötöttünk. Amennyiben pedig
az előző alpolgármester lemondási szerződést írt alá, az nagy bátorságra vall.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kifejti, hogy párhuzamosan két helyről
semmiképpen nem rendelhetjük meg a szolgáltatást. Véleménye szerint biztosan született
korábban a felmondásról szóló határozat is.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte az Egyesület képviselőjét, hogy tájékoztassa a
képviselő-testületet az üggyel kapcsolatban.
Németh István az Egyesület képviselője: Elmondta, az egyesületük az önkormányzatok
akaratából és a vázolt feladat elvégzésére alakult meg. Nem célja, hogy szerződéseket kössön
az önkormányzatokkal, ugyanis a tagönkormányzatok elvégzik a törvényben előírt
közvilágítás üzemeltetési feladatukat saját maguk, ill. saját maguk által létrehozott szervezet
által. Nem arról van szó, hogy egy idegen szervezet szolgáltatást nyújt, hanem az
önkormányzatok maguk hajtják végre ezt a bizonyos feladatot. Véleménye szerint a
csatlakozásról készült határozat, megelőzte azt a szerződés módosítást, amely szerint a
KÖZVIL Zrt.-be fényerőszabályzót telepített. A két esemény rossz időrendi sorrendben
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történt. Erre azonban egy békés megoldást kell találni. A KÖZVIL Zrt. álláspontja, hogy a
szolgáltatást és a karbantartást nem lehet szétválasztani. Az ELMIB-nek viszont az a
határozott álláspontja, hogy a közvilágítási feladatok három elemét, az adott esetben
végrehajtandó beruházásokat, legyen az korszerűsítés, fényáram szabályozás, hálózatbővítés,
lámpasűrítés, stb. feltétlen külön kell kezelni. Részint az áramvásárlástól, részint pedig a
karbantartástól, tudniillik a három dolog nem függ össze, mivel van, ami beruházás, és van
ami karbantartás.
Ezeknek a dolgoknak az összekapcsolása bizonyos kiszolgáltatottságot tud eredményezni az
önkormányzatok számára. Az önkormányzatnak kell eldöntenie mit tesz, mert nem állhat fent
az a helyzet, hogy két felé kell fizetni. Úgy érzi egyetlen probléma van, mégpedig, ha a
fényáram szabályozás megelőzte volna az egyesületi csatlakozás, akkor a csatlakozás vagy
nem került volna szóba, vagy lettek volna akadályai, mert a most érvényes szerződés már
behatárolta volna az önkormányzat lehetőségeit. Az alpolgármester nyilvánvalóan egy
határozat alapján írta alá a kilépési szerződést. Megköszönte, hogy kifejthette a véleményét.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondja, hogy semmit nem tudnak az Egyesületről.
Németh István az Egyesület képviselője: Válaszában elmondja, nem is lehet tudni, hiszen
cégüket szeptember 6.-án vette csak nyilvántartásba a cégbíróság.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hány önkormányzat tagja az Egyesületnek?
Németh István az Egyesület képviselője: Jelenleg kb. 20.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése még, olvasta a tájékoztatójukban, hogy
600.-Ft/félév a tagdíj. Ez hogyan értendő, önkormányzatonként 1200.-Ft/év/önkormányzat?
Németh István az Egyesület képviselője: Igen, mivel a törvény előírja a tagdíjfizetési
kötelezettséget, és mindenkinek egyforma összegben.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem világos számára, hogy az Egyesület
kimutatásában szerepel Csörög közvilágítás üzemeltetésének havi költsége, holott előzőleg az
szerepel, hogy hozzájárulást fizet az önkormányzat. A havi költség ÁFA mentes? Viszont, ha
az egyesület munkálatokat akar elvégeztetni ahhoz alvállalkozót vesz igénybe?
Németh István az Egyesület képviselője: Nem. Vállalkozókat bizonyos dolgok elvégzésével
megbízhatnak, de a feladatokat saját állományukkal hajtják végre.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az egyesület nem fog belépni az ÁFA körbe?
Németh István az Egyesület képviselője: Nem, mert a feladattal kapcsolatos beszerzésről
nem igényelhet vissza ÁFÁ-t, viszont nagyon nagy része úgymond megmenthető pl. a
részvényes konstrukcióval, az alkalmazottak bérével. Csak azt az ÁFÁ-t kell megfizetni, amit
az egyesület nem igényelhet vissza.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nincs tisztában mit jelent a sorcsere fogalma? Úgy
gondolja, hogy az elavult lámpák cseréjét jelentheti.
Németh István az Egyesület képviselője: A fényforrás sorcsere azt jelenti, hogy egy adott
idő után az összes fényforrást kicserélik újra, tekintet nélkül a lámpák pillanatnyi állapotára.
Ez tulajdonképpen karbantartási munka, csak egy időpontban történik, általában négyévente.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése az ELMIB képviselőjéhez, hogy az ő
szerződésük azért lenne kedvezőbb az önkormányzat számára, mert nem ÁFA kötelesek?
Németh István az Egyesület képviselője: Nem. Csörögnek egyesületük a szolgáltatást
olcsóbban tudná biztosítani. Jó néhány önkormányzat felmérte azt, hogy bizonyos feladatokat,
nem piaci szervezettel is el lehet végeztetni. Egyesületük nem piaci szervezet, árversenyben
nem vesz részt, tehát kiírt pályázatokra sem jelentkezik. Előre felállított feltételrendszer
szerint működik, önkormányzati társadalmi szervezeti formájában. Egyesületük nem
nyereségorientált.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Aránytalannak tartja azt a különbséget a
karbantartási munkálatok elvégzésére, amely a KÖZVIL és az Egyesület közötti ajánlatokban
van.
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Németh István az Egyesület képviselője: Egyesületük nem nyereségorientált. Az
önkormányzatok hozzájárulást adnak ahhoz, hogy a településen ez a feladat elvégzésre
kerüljön.
Németh Attila KÖZVIL Zrt. igazgatósági tagja: Az előzőekre reagálva szeretné
elmondani, hogy a KÖZVIL konstrukciójában a beruházást nem lehet összevonni a
karbantartással. Kimondottan önkormányzatok részére és csak közvilágítási feladatokkal
foglalkoznak. Az ELMIB az anyacég, ő veszi igénybe a hitelt, és ahogy az önkormányzat
végrehajtja a korszerűsítést az ELMIB-től a tulajdont részvény formájában megvásárolja. Arra
törekszenek, hogy 100 %-ban önkormányzati tulajdonba kerüljenek. Társaságuk arra jött
létre, hogy kimondottan a közvilágítást biztosítsa a legkedvezőbb feltételekkel az
önkormányzatok részére. A 420 önkormányzatnak, amely mára tagja az ELMIB-nek, igen
nagy beleszólása van akár törvényalkotásokba is, amely esetleg sértené az önkormányzatok
érdekeit. A közmű minimális létszámmal és alvállalkozókkal működik az ország egész
területén. Az első időben veszteségesek voltak, csak a későbbiekben tettek szert nyereségre.
Mivel nincs árrésük a villamos-energia beszerzésen, a beruházást ÁFA mentesen 3 %-os
jutalékkal veszik fel a bankoktól, melyen profitjuk nincs, az üzemeltetésen keletkezik árrés.
Kihangsúlyozta, hogy minimális profitjuk keletkezik. Megalakulásuk célja az önkormányzati
beruházások elősegítése volt. A díjaikba a sorcsere beletartozik. További korszerűsítéseket,
fejlesztéseket terveznek, amelyek hasznosak lehetnek az önkormányzatoknak is. Részt tudnak
venni a közvilágítási törvénytervezet munkájában.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szó esett arról, hogy az önkormányzatok a
nyereségből osztalékot kapnak.
Németh Attila KÖZVIL Zrt. igazgatósági tagja: A kalkuláció úgy szól, hogy 2014-ben
fizethet először osztalékot a KÖZVIL Zrt.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy az önkormányzatnak
már vannak ELMIB részvényei a Kecskerágó korszerűsítéséből, ill. most a fényáram
szabályozó beszerelésével ismét lesz egy részvénycsomagunk, tehát a társaságnak
résztulajdonosai vagyunk és a későbbiekben még osztalékot is kaphat az önkormányzat a
részvények után.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés nem lévén megköszönte a vendégek
részvételét, akik távoztak az ülésről. A testület tagjaitól ismét megkérdezte van-e kérdésük a
témával kapcsolatban?
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Elmondta, amikor az anyagot átnézte nagyon
meglepődött, mert annak idején nem lettek kellően tájékoztatva az üggyel kapcsolatban. Nem
volt tudomása arról, hogy párhuzamosan két szerződéskötés történt, melyet óriási hibának
tart. Véleménye szerint az egyik cég felé történő szerződésfelmondás az önkormányzat
számára anyagi következményekkel fog járni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő: Az anyagot áttanulmányozva, arra a következtetésre
jutott, hogy a KÖZVIL-lel kötött szerződést nem szabadna felbontani, mert igen komoly
pénzbüntetéssel járna. A cégben már tulajdonos az önkormányzat a részvények okán,
valamint megnyugtatónak tartja, hogy 420 önkormányzat már a tagja. Az Egyesülettel kötött
szerződés felbontását még mindig ésszerűbbnek tartaná.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Belépett az önkormányzat az Egyesületbe, amelynek
nem látták az alapító okiratát, nem látták mik a szabályai. Konkrét szerződést nem kötöttünk
vele. Nem tud bizalmat szavazni nekik, mivel nem látja átgondoltnak az elképzeléseit, nem
szerződés amit az önkormányzat kapott tőlük. Öt éve jól működő kapcsolatunk van az
ELMIB-vel, résztulajdonosai vagyunk, van egy szerződésünk, amelyben, ha a kikötött
feltételeknek nem teszünk eleget akkor több mint 3.000.000 Ft-ot és még a kötbért is
követelhetik az önkormányzattól. Lehet, hogy a későbbiekben az Egyesület kínálata is szóba
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kerülhet, hiszen az elképzelései jónak tűnnek, de most jelen pillanatban semmiképpen nem
javasolja a csatlakozást.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondja, hogy nem vagyunk az Egyesület tagjai.
2010. augusztus 16.-án szerkesztett alapszabályában Csörög község nincs benne. (Ezt az
alapszabályt is csak a mai nap kapta meg a önkormányzat.)
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Van egy élő szerződésünk megfelelő határidőkkel,
kritériumokkal ostobaság lenne felbontani. Sajnálja, hogy annak idején nem lett a testület
kellően tájékoztatva ebben az ügyben sem. Két szerződésünk párhuzamosan nem lehet. Nem
emlékszik rá, hogy a testület határozatot hozott volna ebben a kérdésben.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az Egyesület nem rendelkezik tőkével, ha
netán egy katasztrófa történne és sorcserét kellene végrehajtani, nem látja biztosítottnak, hogy
ezt a feladatot a cég tőkehiány miatt végre tudná hajtani. Véleménye szerint nem szabadna
szolgáltatót váltani. A KÖZVIL képviselőjének tájékoztatását igen korrektnek tartotta.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a korábban
hozott szolgáltató váltásra vonatkozó 103/2010.(IV.21.) határozatát visszavonja téves
döntésre hivatkozással, értesítve a döntésről a KÖZVIL Első Magyar Közvilágítási Zrt.-t,
valamint a Magyarországi Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületet
- az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
232/2010. (X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a szolgáltató váltásra vonatkozó 103/2010.(IV.21.)
határozatát visszavonja téves döntés miatt.
Döntéséről értesíti a KÖZVIL Első Magyar
Közvilágítási Zrt.-t, valamint a Magyarországi
Települések Közvilágítási Közhasznú Egyesületet.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2. Csörögi CSIRI-BIRI Óvoda eszközjegyzék/megrendelés.
Nagyházi Judit óvodavezető: Elmondta, hogy árajánlatokat kért az óvoda berendezéseire 3
cégtől a beszerzési szabályoknak megfelelően. Mindhárom cég az óvodában felmérte az
igényt és annak tükrében készítették el ajánlataikat azonos méretekre, darabszámokra. Az
árajánlatokat átvizsgálva a Katedramixre esett a választása, hiszen a legkedvezőbb árajánlatot
adták, valamint a cég kimondottan óvodai bútorok gyártásával foglalkozik. A kosdi óvodában
lévő bútorokat is ők készítették, tehát ez referenciának is tekinthető. A cég maga a gyártó, és
az elkészített bútorai igen esztétikusak. Az egyforma méreteket, darabszámokat azért
hangsúlyozta, mert meghatározott bútorokról van szó. Az asztalokat és székeket másik cégtől
kívánja megrendelni, mert a Katedramix csak faalapanyaggal dolgozik, viszont az asztalokat
és székeket fémvázú bútorokból szeretné megrendelni. Mindenképpen azt tartotta szem előtt,
hogy ki mennyiért és milyen szolgáltatást tud nyújtani.
Elmondta, hogy az óvodai nevelési program elkészült, most szakértői véleményt kell
beszerezni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A vezető óvónő által kiadott dokumentációban a
Katedramix árajánlata 3.440.000.-Ft, aztán 1.294.000.-Ft ez hogyan is van?
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Nagyházi Judit óvodavezető: Elmondta ragaszkodik a fém székhez és asztalhoz. Mivel a
Katedramix kifejezetten faanyaggal dolgozik, ezért az Alex bútor cégtől is kért árajánlatot. A
két cég kapcsolatban áll egymással. Az Alex az utóbbi árat jelölte meg.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Megállapította, hogy a Katedramix nyújtotta a
legtöbb lehetőséget, a legkedvezőbb áron.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy ki állítja össze a
melegítőkonyhát? Az üzemeltetéshez szükséges eszközöket? Megjegyezte, hogy sok minden
kellhet még a konyha összeállítására. Kevésnek tartja az 1 db mosógépet a 75 férőhelyes
óvodába.
Nagyházi Judit óvodavezető: Válasza a melegítőkonyhát is ő állítja össze.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kifejti, hogy a maradék összegből rengeteg mindent
még meg kell valósítani (parkosítás, tereprendezés, játszótér, telefon, internet, stb.) és
elegendőnek tartja az 1 db mosógépet.
Mayerné Molnár Katalin képviselő távozott az ülésről a létszám innen 6 fő!
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Elmondta, a 3.500.000.-Ft-on felül ő még
500.000.-Ft-ot tartalékolna. Jelenleg csak műszaki átadás volt, az üzembe helyezés egészen
más kérdés. Akkor már az óvodának teljesen berendezettnek kell lennie a legapróbb
részletekig.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A képviselő-testületnek van olyan határozata, hogy
a berendezéseket, eszközöket a kamatbevételből fogják fedezni és van olyan határozata, mely
kimondja, hogy csak írásos előterjesztés formájában, minősített szavazattöbbséggel lehet az
összeghez hozzányúlni. Az óvodavezető által összeállított beszerzési lista összege 8.500.000.Ft, amennyiben a képviselő-testület az előterjesztést elfogadná 10.000.000.-Ft-ig akkor nem
kellene mindig a testületet összehívni minden apró döntés miatt, hanem, ha véletlenül
kimaradt valami, akkor annak a beszerzését soron kívül meg lehetne oldani. Természetesen a
beszámolási kötelezettség a testület felé megmaradna. Amennyiben a testület ezt elfogadná,
gördülékenyebbé tehetné az ügyek intézését. A megszavazott összeg nem kerülne feltétlenül
elköltésre, csak az óvodavezető mozgástere bővülne. Minden beszerzéshez polgármesteri és
jegyzői ellenjegyzés szükséges, tehát nem az óvodavezető fog egymaga dönteni a
beszerzésekben.
Nagyházi Judit óvodavezető: Megbeszélte a bútorkészítővel, hogy az óvoda berendezése
folyamatosan történne. A kosdi óvodát 2 hét alatt teljesen berendezték.
Mayerné Molnár Katalin képviselő visszaérkezett az ülésre, innen a létszám 7 fő!
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, nem vásárolhatna ágyneműt az óvoda a
gyerekeknek?
Nagyházi Judit óvodavezető: Számításokat végzett és igen tetemes összeget emésztene fel
az ágyneműbeszerzés.
Kovács Szilvia szülő: Szeretné, ha a gyerekek otthonról vinnék az ágyneműt az óvodába.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta a régi időben valamilyen jelet hímeztek az
édesanyák a gyerekek dolgaiba, amely alapján be tudták azonosítani, hogy kinek a tulajdonát
képezi az adott holmi.
Nagyházi Judit óvodavezető: Mindenképpen higiénikusabbnak tartaná az óvoda által
biztosított ágyneműt, hiszen azt egyszerre mosnák, húznák fel a tisztát. Az ágyneműbeszerzés
750.000 Ft-ba kerülne.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javasolta, hogy a későbbiekben térjenek vissza az
ágyneműbeszerzés kérdésére.
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Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a CSIRI-BIRI
Napközi otthonos Óvoda eszközrendelésére a kamat terhére 10.000.000 Ft-ot felszabadítson
és az eszközbeszerzést megtegye,- az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
233/2010. (X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a CSIRI-BIRI Napközi otthonos Óvoda eszköz
rendelésére a kamat terhére 10.000.000.-Ft-ot
felszabadít és megbízza az óvodavezetőt az
eszközbeszerzések, megrendelések realizálására.
Határidő: azonnal és folyamatos
Felelős: polgármester, óvodavezető
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatást adott az óvodai gyermekétkeztetéssel
kapcsolatban érkezett ajánlatokról:
- A sződi óvoda nem tudja vállalni az étkeztetést.
- Váchartyánban a gyermekebéd 650.-Ft, de csak ebéd.
- A Forte Étterem Vendégház (Vác( gyermek tízórai 70.-Ft+ÁFA, ebéd 160.-Ft+ÁFA,
és uzsonna 70,- FT + ÁFA, mely összesen 375.-Ft ÁFA-s árat jelentene.
- Az Üvegház Étterem (Sződliget): tízórai, ebéd, uzsonna összesen 429,-Ft.
Fentiek szerint a Forte Étterem ajánlata a legkedvezőbb.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hogy az óvodavezető, melyik szolgáltatás
mellett döntene?
Nagyházi Judit óvodavezető: A Forte Étterem ajánlatát fogadná el, hiszen ők régóta
foglalkoznak gyermekétkeztetéssel is.
Jakab Helga képviselő: Véleménye szerint nem biztos, hogy a legolcsóbb ajánlatot kellene
elfogadnia a testületnek. Szerinte óvodai konyhától is rendelhetnék az ételt, mint
közétkeztetőtől a gyerekek számára.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felhívja a figyelmét mindenkinek arra, hogy a
szülőknek kell kifizetni a gyermekétkeztetést, amelynél nagyon lényeges az ár. Nem mindegy,
hogy 650.-Ft-ért csak ebédet kapnak a gyerekek, vagy más szolgáltatónál 3-szori étkezést
tartalmaz ez az ár. Átlagban 22 nappal kell beszorozni a napi összeget, amely igen jelentős
költséget jelentene a családoknak.
Véleménye, hogy havi 20.000.-Ft-os étkeztetést a szülők nem fognak tudni kifizetni.
Jakab Helga képviselő: Kérdése, hogy a gyermek hiányzása esetén, hogyan fogják
megoldani az elszámolást?
Nagyházi Judit óvodavezető: Az étkeztetést utólag kell rendezni, ezért a fizetésnél
természetesen levonásra kerülnek azok a napok, amelyeken a gyermek nem vette igénybe az
étkeztetést. Elmondta, hogy szülői értekezlet összehívását tervezi októberben, ahol a szülők
kézhez kapják az óvodai házirendet, melyből tájékozódhatnak az óvodai szabályokról. A
házirend elfogadása aláírásra is kerül a szülők által. Így tudni fogják, milyen szabályokat kell
betartaniuk.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Forte Étterem
és Vendégházzal kössön szerződést az óvodai gyermekétkeztetésre,- az kérem igennel
szavazzon.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
234/2010. (X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Forte Étterem és Vendégházzal javasolja az
óvodai étkeztetésre szerződés kötését az alábbiak szerint:
tízórai 70,-Ft+ÁFA, ebéd 160,-Ft+ÁFA, és 70,- Ft
+Áfa uzsonna, mely összesen 375,-Ft ÁFA-s árat.
Határidő: azonnal
Felelős: óvodavezető
Gergely László képviselő: Kérése, hogy a 4. napirendet vegyék előre, mert foghúzásra kell
mennie.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kéri a testületet, hogy szavazzák meg a 3. és 4.
napirendi pontok felcserélését. A képviselők természetesen hozzájárultak a cseréhez.
4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bizottságai felállítása
(elnökök, tagok megválasztása, eskütétel, megbízólevelek átadása)
a.) Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
b.) Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
c.) Településrészi Önkormányzat
Kérdésre az érintettek hozzájárultak a napirendi pont és a személyekről történő döntés
nyilvános tárgyalásához.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Csörög Község Önkormányzat Bizottságai elnökeire,
tagjaira és kültagjaira tett javaslatot, melyek a következők:
* 1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnök:
Dr. Bonyhády Elemér László
tagok:
Jakab Helga
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
kültagok: Garad Attila
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika
Megkérdezte az elnököt, tagokat, kültagokat, hogy elvállalják-e a tisztségeket? Igen,
köszönettel elvállalják a megtisztelő felkérést. Garad Attila nem tud részt venni a mai ülésen,
így megválasztása esetén Ő a következő képviselő-testületi ülésen fogja az esküt letenni.
* 2. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnök:
Mayerné Molnár Katalin
tagok:
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
kültagok: Oláh Károlyné
Pápai Éva
Megkérdezte az elnököt, tagokat, kültagokat, hogy elvállalják-e a tisztségeket? Igen,
köszönettel elvállalják a megtisztelő felkérést.
3. Településrészi Önkormányzat
elnök:
Jakab Helga
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Megkérdezte Jakab Helga képviselőt, hogy elvállalja-e a tisztséget? Igen, köszönettel
elvállalja a megtisztelő felkérést.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a bizottságba tudna személyeket
javasolni, de úgy döntött, hogy az elnökre bízza kikkel szeretne dolgozni, ezért megbízza,
hogy ő döntsön a személyekről. A következő testületi ülésen kell előterjesztenie a
személyekre vonatkozó javaslatát. Mint egy kis önkormányzat, úgy fog működni ez a
bizottság.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot az alábbi személyekkel alakítsa meg
elnök:
Dr. Bonyhády Elemér László
tagok:
Jakab Helga
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
kültagok: Garad Attila
Kurucz Attiláné
– az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő testület 7 igen
egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
235/2010.(X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottságot az alábbiakban felsorolt személyekkel
alakítja meg.
elnök:
Dr. Bonyhády Elemér László
tagok:
Jakab Helga
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
kültagok:
Garad Attila
Kurucz Attiláné
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Szociális,
Oktatási és Kulturális Bizottságot az alábbiakban felsorolt személyekkel alakítsa meg
elnök:
Mayerné Molnár Katalin
tagok:
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
kültagok: Oláh Károlyné
Pápai Éva
– az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen
egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
236/2010.(X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottságot az
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alábbiakban felsorolt személyekkel alakítja meg.
elnök:
Mayerné Molnár Katalin
tagok:
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
kültagok:
Oláh Károlyné
Pápai Éva
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrészi
Önkormányzat elnökének Jakab Helgát válassza és felhatalmazza, hogy a bizottság tagjaira
vonatkozó javaslatát a következő képviselő-testületi ülésen terjessze elő
– az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő testület 7 igen
egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
237/2010.(X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Településrészi Önkormányzat elnökének Jakab Helgát
választja és felhatalmazza, hogy a bizottság tagjaira
vonatkozó javaslatát a következő képviselő-testületi
ülésen terjessze elő.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a megválasztott bizottsági tagokat az
eskütételre.
„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.”
Isten engem úgy segéljen!
Gergely László távozott az ülésről, innen a létszám 6 fő!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérése, hogy a bizottsági ülésekre a jövőben a
képviselők is meghívást kapjanak.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További hozzászólás és észrevétel nem lévén a
napirendet lezárja és szünetet rendel el.
SZÜNET
3. Csörögi Hírlevél újraindítása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a hírlevél megjelentetésére a
költségvetésbe havi 50.000.-Ft van betervezve. Árajánlatok megkérését tartja fontosnak,
hiszen annak tükrében lehet döntést hozni a megjelentetéssel kapcsolatban. Felkereste Heltai
Zsófiát, Vida Évát és Farkas Katalint, akik a korábbiakban szerkesztették a hírlevelet.
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Árajánlatot kért tőlük, tájékoztatva őket arról, hogy a megjelentetésre összesen 50.000.-Ft áll
rendelkezésre. Eddig még az árajánlatuk nem érkezett meg.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Korábbi tapasztalataiból merítve elmondta, hogy a
hírlevél annak idején nagyon színes, sokrétű volt, olyannyira színvonalas, hogy volt egy
szerkesztői konferencia ahol kiemelték a Csörögi hírlevet, mint követendő példát. Utólag egy
újságíró volt megbízva a szerkesztéssel, de úgy ítéli meg, hogy a helyi lakosoknak sokkal
nagyobb rálátásuk van a helyi dolgokra. Tévedések nagyobb kiszűrésével tudnák szerkeszteni
a lapot, mint aki máshonnan jön ide és nincs rálátása a falu életére. Üdvözlendőnek tartja a
megjelentetést. Elmondta Sződön mindenki írhat a hírlevélbe, iskolaigazgató, óvodavezető,
lakosok, stb. Jónak tartaná, ha ezt a tendenciát mi is követnénk, mert ettől sokkal érdekesebb
lehetne az újság.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A helyiek mellett döntene.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mindenképpen 50.000.-Ft alatti költségen kell
megjelentetni a lapot.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hírlevél
szerkesztésével Heltai Zsófiát, Vida Évát és Farkas Katalint bízza meg
- az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
238/2010. (X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csörögi Hírlevél szerkesztésével Heltai Zsófiát,
Vida Évát és Farkas Katalint bízza meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a testületet szavazzanak a megjelentetésre
fordítható összegről, mely havi 50.000.-Ft lehet maximum.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Véleménye, hogy csak december 31-ig döntsenek a
hírlevél szerkesztésével kapcsolatban. Ha a testület jónak ítéli meg a munkát, akkor még
mindig lehet távlatokban gondolkodni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szükségtelennek tartja a havi megjelentetést, hiszen
nehéz havonta új tartalommal megtölteni az újságot. Ezt tapasztalatok alapján mondja.
Véleménye szerint a kéthavonta történő megjelentetés elegendő lenne. Amennyiben sürgősen
tájékoztatni kell valamely eseményről a lakosságot, azt szórólapokkal oldják meg az
önkormányzatok.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a hírlevél
szerkesztésével (írás, szerkesztés, tördelés) Heltai Zsófiát, Vida Évát és Farkas Katalint bízza
meg maximum havi 50.000.-Ft összeghatárig és felhatalmazza a polgármestert a
szerződéskötésre,- az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
239/2010. (X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Csörögi Hírlevél szerkesztésével (írás, szerkesztés,
tördelés) Heltai Zsófiát, Vida Évát és Farkas Katalint
bízza meg maximum havi 50.000 Ft összeghatárig
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és felhatalmazza a polgármestert a szerződéskötésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elképzelése, hogy a honlap kezdőlapján ne legyen
lenyitáskor azonnal a polgármester fényképe látható. Ha valakit érdekel, akkor legyen külön
mód arra, hogy megtekinthető legyen a választáskor leírt elképzeléseivel együtt. Amennyiben
a képviselőkre kíváncsi a honlapot megtekintő, abban az esetben lehívható legyen fényképpel
és a választási bemutatkozásával együtt a képviselő. Fontosnak tartja, hogy a rendeletek,
nyomtatványok, jegyzőkönyvek megtalálhatók legyenek a honlapunkon. Kivéve a zárt
ülésekről készült jegyzőkönyveket. Elgondolkodtató lenne a fórum megnyitása is. Bárki a
véleményét elmondhassa, leírhassa. Ezzel akár a munkánkat is segíteni tudnák ötletekkel,
véleményekkel. Fontosnak tartja a nyitottságot a lakosság felé.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Egyetért polgármester asszonnyal, sőt a törvény is
előírja, hogy az önkormányzat honlapján a közérdekű adatoknak fent kell lenniük. Ezek az
önkormányzat szerződései, a testület ugyanis elszámolással tartozik választói, a lakosság felé.
Mindenki jusson hozzá az információkhoz. Fórumot jó dolognak tartja, megjelölve azzal,
hogy a durva, szitkozódó, vádaskodó hozzászólásokat törlik a felületről. Még jobban kitárná a
kapukat a nyilvánosság felé azzal, hogy a testületi ülés hangfelvételét is feltenné a honlapra.
A jegyzőkönyv elkészítése hosszadalmas kivonatos jellegű, a hangfelvétel pedig teljesen
visszaadja az ülésen elhangzottakat.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Megjegyzi, hogy a hangfelvételek
beazonosításához mindenképpen szükséges, hogy a hozzászólások előtt a hozzászóló neve
elhangozzék.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elindítsa a fórum
működését az önkormányzat honlapján, valamint felhatalmazza a polgármestert, hogy
tárgyalásokat folytasson ez ügyben Molnár László weblapszerkesztővel- az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
240/2010. (X.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elindítja a fórum működését az önkormányzat
honlapján, valamint felhatalmazza a polgármestert,
hogy tárgyalásokat folytasson ez ügyben
Molnár László weblapszerkesztővel.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Törvényességi észrevétel a módosított 4/2006.(III.3.) rendeletre
(Észrevétel a jegyzőkönyvhöz csatolva.)
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A Pest Megyei Közigazgatási Hivatal Vezetője által
30 PM-51/1/2010. számon kiadott és szeptember 30. napján érkezett törvényességi észrevétel
a módosított 4/2006-os rendeletünkre vonatkozik, mely a települési képviselők, a
polgármester, alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló rendelet. A
törvényességi észrevétellel egyetértek, ezért az előterjesztés szerinti rendeletmódosítást
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terjesztettük elő; egyrészt a törvényességi észrevételhez, másrészt a polgármester asszony
módosító javaslataihoz igazítottan.
A törvényességi észrevétel tartalma: azt kifogásolta, hogy
* 4/2006-os rendelet bevezető részében a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény
pontos jogszabályhelyi hivatkozása téves, mert az nem a 14.§. (1) bekezdés, hanem 17.§.(1)
bekezdés.
* rendeletünk 4.§. a polgármester illetményéről, az 5.§. az alpolgármester tiszteletdíjáról szól.
A polgármester illetményének mértéke az alapdíj 11-szerese, amely a 4. §-ban szerepel, az 5.
§-ban, hogy az alpolgármester tiszteletdíjának mértéke az alapdíj 5,5-szöröse. Ez a
szorzószám a polgármesteri tisztség ellátásáról szóló törvény jogszabályi rendelkezései között
a tól-ig-os határba beleillik, a törvényességi észrevétel azt kifogásolja, hogy a képviselőtestületnek a polgármester illetményét és az alpolgármester tiszteletdíját határozatban kell
megállapítani. Megjegyezte, hogy a testület mindig is ennek megfelelően járt el. Az észrevétel
szerint ez nem rendeletalkotási hatáskör. Szabálytalanság nem történt, hiszen a képviselőtestületek mindig határozatban állapították meg az illetményt és a tiszteletdíjat. Szükséges az
alaprendeletből a 4. és 5. §-okat hatályon kívül helyezni.
* a rendeletünk 7.§.(4.) bekezdése a jogbiztonságot sérti, ugyanis konkréten meg kell
határozni az „önhiba” pontos tartalmát.
* A törvényességi észrevétel szól arról, hogy ugyanezen §.(6) bekezdésében szerepelt, hogy a
bizottság tagja önhibájából nem vesz részt az ülésen 1 havi bizottsági tiszteletdíja kerül
megvonásra. Miután a bizottsági tagnak nincs tiszteletdíja,- így e §.-nak nincs értelme.
A módosított tervezet 4.§. azért módosulna, - ez nem törvényességi észrevétel, hanem a
polgármester asszony javaslata -, mert a korábbi rendelet 6. §. (2) bekezdése azt mondta, hogy
a rendeletünk a 4/2006-os rendelet 3.§. (2) bekezdése úgy szólt, hogy a tiszteletdíj mértéke a
mindenkori a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott
köztisztviselői illetményalap ez most jelenleg 38.650 Ft. A polgármester asszony javaslata,
hogy a tiszteletdíj mértéke a mindenkori a Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló
törvényben meghatározott köztisztviselői illetményalap 110 %-a legyen.
A rendeletünk a 4/2006-os 6. §. 2. bekezdésében található, hogy a bizottsági elnököket
havonta, több bizottsági tisztségi tagság esetén is, az illetményalap 50 %-a illeti meg. A
polgármester asszony javaslata, a bizottsági elnök tiszteletdíjának mértéke a mindenkori a
Magyar Köztársaság költségvetéséről szóló törvényben meghatározott köztisztviselői
illetményalap 200 %-a legyen. A 110 % és a 200 % ez a polgármesteri tisztség ellátásáról
szóló törvény szabályaiban meghatározott tól-ig-os összeg közé befér.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A rendelet módosítását azért javasolta, mert a
bizottsági tagoknak eddig a tiszteletdíja az illetményalap 100 %-a volt, azaz 38.650.-Ft,
javaslatával pedig, amely az illetményalap 110 %-a lenne, azaz 42.515.-Ft-ot kapna havonta
minden bizottsági tag.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Megjegyzi, hogy települési képviselők
tiszteletdíjáról beszélünk nem a bizottsági tagokéról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, javítja: a települési képviselők tiszteletdíját
akarta Ő is mondani. Azért javasolta ezt a módosítást, mert korábban 9 képviselő volt,
valamint 4 bizottság. A képviselők létszáma és a bizottságok száma lecsökkent. Az
elvégzendő munka mennyisége viszont nem csökkent. Számításokat végzett mivel csökkentek
a bizottságok ezért 135.275.-Ft megtakarítás jelentkezett. Úgy gondolta; a többletmunkáért
több tiszteletdíj adását tartaná elfogadhatónak. A bizottsági tagok tiszteletdíja 42.515.-Ft
lenne, a bizottsági elnököké pedig 77.300.-Ft-ra emelkedne 57.975.-Ft-ról. Kéri, hogy a
testület támogassa a rendelet-tervezetet.
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dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy a polgármesteri tisztség ellátásról
szóló törvény rendelkezik a polgármester, alpolgármester, a képviselők, a bizottságok
tiszteletdíjának megállapításáról.
Csörög község a törvényben leírt 1000 és 1999 fős településbe esik bele. Ebbe a kategóriába a
maximum alatt vagyunk ezzel a polgármesteri javaslattal is, ill. azt mondja a törvény, hogy a
bizottság elnökének az alapdíjon felül, több bizottsági tagság esetén is, legfeljebb az alapdíj
90 %-ával növelhető összeg állapítható meg. Ebbe az összegbe pedig beleférünk. Ezzel azt
szerette volna jelezni, hogy a törvény rendelkezéseivel egyrészt rendben vagyunk, másrészt
megerősíti ezáltal, hogy a 2010. évi önkormányzati költségvetési rendeletünket a döntés nem
befolyásolja, illetőleg, ha befolyásolja, akkor is pozitívan, mert még mindig marad tartalék.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A rendelet-tervezet tartalmazza a törvényességi
észrevételben kifogásoltakat és az általa javasolt tételeket is.
Egységesen bocsátja szavazásra a tervezet, és egyúttal felhívja a képviselők figyelmét, hogy a
képviselők most rendeletre szavaznak, így a tervezet elfogadásához minősített többségű
szavazati arány, azaz 4 igen szavazat szükséges.
*aki egyetért a települési képviselők, valamint a polgármester és alpolgármester
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló 4/2006.(III.3.) rendelet módosításával az írásos
előterjesztés szerint,- az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú szavazattal megalkotta
rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület
12/2010.(X.20.) rendelete
a települési képviselők, valamint a polgármester és alpolgármester
tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
4/2006.(III.3.) rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
6. Egyebek
6.1. Az év családja Pest megyében pályázat
Dr. Császár Károlyné polgármester: „Az év családja Pest megyében” cím egy pályázati
lehetőség, mely az önkormányzat részéről anyagi ráfordítással nem jár, csak a képviselőtestületnek határozatot kell hoznia, hogy támogatja, és ezáltal részt vehessen a megjelölt
család a pályázaton. A felterjesztést a Jeromos Alapítvány indította „Az év családja Pest
megyében”, melyen 300.000.-Ft pénzjutalmat és 1 hetes nyaralást nyerhet egy család. A
pályázat benyújtási határideje 2010. október 23. Csörög Községből Kelemen Péter családját
tartják érdemesnek a pályázat felterjesztésére. A szülők 6 kiskorú gyermeket nevelnek
becsülettel és tisztességgel. Kéri a testületet, hogy szavazzák meg a támogató határozatot a
család pályázatával kapcsolatban.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az „Év Családja”
pályázaton Kelemen Péter családját Csörög, Arany János u. 30. szám alatti lakost és
családját támogassa Csörög Községből,– az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő testület 6 igen
egyhangú szavazattal meghozta határozatát:
241/2010. (X.15.) határozata
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az „Év Családja” pályázatra Csörög Községből
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Kelemen Péter családját Csörög, Arany János u.
30 szám alatti lakosokat támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6.2. Polgármesteri átadás-átvételről tájékoztatás
Dr. Császár Károlyné polgármester:
* Tájékoztatta a testületet, hogy a tegnapi nap folyamán aláírta a dajka pályázatra szóló
megállapodást a Munkaügyi Központtal. 2010. október 1-jétől-2011. április 30-ig kapta meg
két dajkának a bérét és annak járulékait. Minimálbérről van szó 73.500.-Ft-ról. Ez az
önkormányzat részére igen kedvező, hiszen állami támogatásból lesz fedezhető a munkabérük
és ezáltal megtakarítunk 663.705.-Ft-ot.
* Tájékoztatást adott a polgármesteri átadás-átvétel lebonyolításáról. Az eseményen jelen
voltak: Hegedűsné Kripák Ildikó átadó polgármester, Pálinkás Lajos alpolgármester, Dr.
Császár Károlyné átvevő polgármester, Dr. Józsa Veronika Pest Megyei Közigazgatási
Hivatal vezetője megbízásából Balogh Gábor törvényességi referens és dr. Feketéné dr.
Gulyás Tünde jegyző. Átadásra kerültek a folyamatban lévő ügyek, szerződések,
bankszámlák. A bankszámlákon szereplő pénzkészletünk 2010. október 4.-én 16.215.181.-Ft.
A házipénztár egyenlege: 18.010.-Ft, tehát összesen: 16.233.191.-Ft. Lejárt határidejű
kiegyenlítetlen tartozások: oktatási megállapodás alapján fizetendő hozzájárulás Vácra
13.346.000.-Ft. Sződre tartozásunk: 3.042.000.-Ft. Az OTP Hungaro-Projekt Kft.
pályázatírási összege 1.506.250.-Ft. A csatorna önrész 10 db önkormányzati ingatlanra
számítva: 10x150.000.-Ft=1.500.000.-Ft. Összesen: 19.394.205.-Ft.
Az önkormányzat eredeti költségvetését legutóbb 2010. szeptember 20.-án módosította. A
módosítás azért vált szükségessé, mert az óvodai dolgozók bére, az üzemeltetés költségei és
az év közben beadott pályázathoz biztosított önrész nem került betervezése az eredeti
költségvetésbe. Eredeti költségvetésbe tervezett forráshiány: 22.406.000.-Ft, a módosított
forráshiány 34.930.000.-Ft. Összefoglalva: 19.394.250.-Ft tartozás kiegyenlítésére és a
34.930.000.-Ft forráshiány kezelésére 16.233.191.-Ft pénzkészlet áll jelenleg rendelkezésre.
Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester nyilatkozta, hogy a polgármester irodájában
található bútorok, függöny, szőnyeg a saját tulajdonát képezi, ezért az iroda berendezésére is
gondolni kell.
Óvodai beruházás pénzügyi elszámolása:
Bevételek, állami támogatás: 160.000.000.-Ft, kamatbevétel: 18.266.391.-Ft, ajánlati
biztosíték: 7.250.000.-Ft, támogatójegyek: 325.300.-Ft, jótékonysági est bevétele: 234.500.Ft, CKÖ támogatása: 200.000.-Ft és összesen 186.276191.-Ft.
Kiadások: 22.221.251.-Ft, egyenleg: 64.054.940.-Ft.
Megállapítható, hogy az óvoda beruházás befejezéséhez a fedezet rendelkezésre áll. Az óvoda
műszaki átadása megtörtént, a használatba vételi engedély beszerzése még folyamatban van.
Polgármester asszony ezúton meghívja a testület tagjait 2010. október 18.-án 14.00 órára az
óvodába, helyszíni bejárásra.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud
részt venni az óvodai bejáráson.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a jótékonysági esten kapott
adományok Oláh Károlynénál és Csongrádi József csörögi lakosoknál kerültek elraktározásra.
Az önkormányzatnak az ételszállító autóra van hiteltartozása, melynek összege 441.382 Ft.
Csatorna beruházás: A kiépített csatornahálózatot a DMRV átvette, az elszámolás valamint az
önkormányzatok közötti vagyonmegosztás még nem történt meg. Az utak helyreállítása nem
megfelelő minőségű, ezért a későbbiekben egyeztetésre kell, hogy sor kerüljön.
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Folyamatban lévő pályázat a települési vízrendezés fejlesztése, melyre az önrészt a
költségvetés módosításával tervezésre került. A szemétszállítás díja az ÁFÁ-val várhatóan
2011-ben 3.000.000.-Ft-tal meg fog emelkedni, melyet a költségvetésbe be kell tervezni. A
Zöld Híd program keretében kötelező a Kerepes Ökörvölgyi lerakóba elszállítani Csörög
hulladékát.
Az önkormányzatnak folyamatban lévő peres ügye nincs. Átadásra került 22 db 10x10.000.Ft-os összevont és 5 db 10.000.-Ft-os ELMIB részvény, amelyet a polgármester átvett és az
önkormányzat páncélszekrényében elhelyezésre került. Az átadás-átvételről készült
jegyzőkönyvet az önkormányzat honlapján, valamint a Csörögi Hírlevélben meg kívánja
jelentetni. Polgármester asszony kéri, aki elfogadja az elhangzott tájékoztatót, valamint, hogy
az a honlapon megjelentetésre kerüljön, az kézfeltartással jelezze. A testület tagjai
egyhangúan egyetértenek az elhangzottakkal.
Átadta a szót Dr. Bonyhády Elemér László képviselőnek, aki jelezte, hogy az Egyebek
napirendben tájékoztatást szeretne tenni.
6.3. Tájékoztatás az orvosi munkáról és a lakosság egészségi állapotáról
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Tájékoztatást adott a nőkre veszélyes human
papilloma vírusról, amely a méhnyakrákot okozza. Elmondta, hogy az egyik vírus elleni
vakcinát gyártó cég megkereste őt, hogy 50 %-os árkedvezménnyel biztosítani tudná az
oltóanyagot Csörög női lakosai számára 3x15.900.-Ft-os áron. A cég ajánlata határidőhöz
kötött, mely ajánlat október 31-éig él. Az igények megállapítására felmérés elvégzése
szükséges, melyre őt, mint háziorvost kérték fel. Olyan családokhoz kell az űrlapot eljuttatnia,
ahol 13-19 év közötti nő lakik és regisztráljanak, hogy részt kívánnak venni a programban.
Ezek után kérdése, hogy az önkormányzatnak az oltóanyagot gyártó cég támogatásán felül
van-e esetleg lehetősége további támogatás biztosítására? Ezzel ösztönözhetnék, hogy minél
többen beoltassák magukat a vírus ellen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szükséges lenne tudni, hogy hány emberről lenne szó.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A kigyűjtést elkészítette, 56 hölgyről lenne szó,
vagyis 55-ről, mert az egyik gyermeket vár és a terhesség alatt nem adható az oltás.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Azért tartja szükségesnek mindenképpen felmérni az
igényt, mert nem feltétlenül fogja minden hölgy igénybe venni a lehetőséget.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Valóban még akkor sem biztos, hogy mindenki
élne a lehetőséggel, amennyiben esetleg a teljes összeg kifizetését átvállalná az
önkormányzat. Azért van a fiatal korosztály előre sorolva, mert az oltás leghatékonyabban
fiatal korban fejti ki hatását.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javaslata, hogy a kérdőívre összeget ne írjon a
háziorvos, hanem az önkormányzathoz támogatási kérelemmel fordulhat az, aki igénybe
kívánja venni a szolgáltatást. A jelentkezők alapján készüljön a felmérés.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az oltást három részletben kell beadni és a
kifizetése is ennek megfelelően történne. Fél év alatt kell megkapni a három adagot. Mind a
három oltást meg kell kapni ahhoz, hogy a vírussal szembeni védettség kialakuljon. Kérdése,
akkor milyen formában küldje ki a jelentkezési lapokat? Az önkormányzat fedezi a vakcina
árát?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az űrlaphoz csatolni lehetne, hogy kérelemmel lehet
fordulni az önkormányzathoz anyagi segítségért, annak, aki igénybe kívánja venni az oltást.
Bármilyen összeg véleménye szerint segítséget jelentene a családoknak.
6.4. Az orvosi szolgálati lakás felújításával kapcsolatos kérdések
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az orvosi szolgálati lakás vizesedéséről
tájékoztatta a testület tagjait. Elmondta, hogy a lakás falai bizonyos magasságig teljesen fel
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vannak ázva, mely szemmel is látható. Szigetelés nincs. A vizesedés betudható annak is, hogy
a telek felén még a mai napig is víz áll. A pincében is víz van. A falakon fekete penészesedés
látható. A lakás rendbehozatala igen sürgető feladat lenne, hiszen itt az önkormányzat
vagyonának megóvásáról is szó van. Szakemberekkel is megvizsgáltatta a vizesedés okát,
akik a mostani vakolat leverését és helyette vízálló vakolat és mészfestés felhordását
javasolták.
Mayerné Molnár Katalin távozott az ülésről, innen a létszám 5 fő!
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Teljesen megérti a doktor úr helyzetét, hiszen saját
bőrén is tapasztalja a jelenségeket. Javaslata, hogy tekintsék át az önkormányzat
költségvetését és azután keressenek lehetőséget a kialakult helyzet megoldására.
Mayerné Molnár Katalin visszatért az ülésre, tehát a létszám 6 fő!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kikérte az ilyen dolgokban jártas referens
véleményét, hogy akár írásban is árajánlatot adjon az anyagköltségekre. Ennek a kérdésnek a
megoldására többféle anyag is létezik attól függően mennyire vizes a fal. Méréseket
végeznek, mely alapján meg tudják mondani melyik fajta anyag jöhet számításba a vizesedés
kiküszöbölésére. Kivitelezőt is tudna ajánlani, aki a munkákat elvégezné.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Doktor Úrtól kéri a referens telefonszámának
megadását a kapcsolatfelvétel okából.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta a probléma megoldása mindenképpen
sürgető, hiszen itt az önkormányzat vagyonának megóvásáról is szó van.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Megjegyezte, hogy a munkálatok idejére a
szolgálati lakásból mindenképpen el kell majd költöznie.
Jakab Helga képviselő: Felhívta a testület figyelmét, hogy a vörösiszap katasztrófa sújtott
településeken segítséget nyújtott Csörög községből Madarász Zsolt és Lakatos Sándor
akiknek az önkormányzat részéről köszönőlevél küldése lenne illendő.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt és további hozzászólás nem
lévén az ülést bezárta.
Kmf.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Dugántsi Ildikó Anna
jegyzőkönyv hitelesítő
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