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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatott, hogy
Mayerné Molnár Katalin képviselő bejelentette késését az ülésről. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Gergely László képviselőt kérte fel, aki elfogadta és személyét egyhangúan a
testület megszavazta. Ismertette a napirendet és kérte a testület tagjait tegyék meg
javaslataikat a napirendre vonatkozóan. Jakab Helga képviselő kérte, hogy a településrészi
önkormányzat (továbbiakban: TRÖNK) tagjainak megválasztását, valamint elnökének és
tagjainak eskütételét vegyék előre a napirendben. Polgármester szavazásra bocsájtotta, hogy,
aki egyetért a felvetéssel kézfeltartással szavazzon. Megállapította, hogy a napirend módosítás
4 igen, 2 nem szavazattal elfogadásra került. Polgármester kérte az „Egyebek” napirendbe
felvételre a TÁMOP 5.2.5.P-10/1 drogprevenciós pályázat megtárgyalását, melyet a
képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal elfogadott. Ez alapján a 12. napirend a
polgármester előzőekben vázolt hozzászólása lesz és a 13. napirend pedig az egyebek. A
képviselő-testület a napirendet a változtatásokkal 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Polgármester felkérte Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt, hogy mint a PTK bizottság
elnöke tájékoztassa a jelenlévőket a napirendek tárgyalása előtt a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről.
Napirend előtt:
Polgármester és a képviselők, hozzátartozók vagyonnyilatkozatáról jelentés
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Elmondta, hogy a vagyonnyilatkozatok leadásának
határideje 2010. november 12. volt. Ezen kötelezettségnek a polgármester és a képviselők is
eleget tettek. A polgármester és a képviselők nyilatkozatai nyitott, a hozzátartozók
nyilatkozatai zárt borítékban kerültek elhelyezésre az önkormányzat páncélszekrényében.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi
kötelezettség teljesítéséről szóló tájékoztatót a testület 6 igen egyhangú szavazattal
elfogadta.
NAPIREND:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
2.
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatához javaslatok. (SZMSZ kiadva 2010. 10.15. napján)
2.2. Településrészi önkormányzat megalakítása.
2.3. Eskütétel (TRÖNK tagjai és Garad Attila)
Előadó: polgármester
Tárgyalják: valamennyi bizottság
3. Tájékoztató az önkormányzat 2010. év III. negyedéves gazdálkodásáról.
(Előterjesztés a bizottsági anyagban.)
Előadó: polgármester, Ptk bizottság elnöke
Tárgyalja: PTK Bizottság
4. Csörög Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása. (Előterjesztés a bizottsági anyagban.)
Előadó: polgármester, PTK Bizottság elnöke
Előkészítésben részt vesz: bizottságok
Pénzügyi vezető
CKÖ
5. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi belső
ellenőrzési terve
Előadó: jegyző
6. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve.
Előadó: polgármester
7. A 71. sz. Budapest – Veresegyház - Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése
útépítés engedélyezési tervhez tulajdonosi hozzájárulás
Előadó: polgármester
8. 2010. év karácsonya
Előadó: polgármester
9. Szociális étkeztetés 2011. január 1. napjától
Előadó: polgármester
10. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete gazdasági programja.
Előadó: polgármester
11.
11.1. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
11.1.1. polgármester
11.1.2.SZOK Bizottság elnöke
11.2. Pest megyei Közigazgatási Hivatal Vezetőjének 30PM-13/3/2010. számon
kiadott jelzése
12. Drogprevenciós pályázat megtárgyalása
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Előadó: polgármester
13. Egyebek
ZÁRT ÜLÉS:
1. Bursa Hungarica pályázatok
2. Szociális otthoni beutalás megszüntetése
3. Ápolási díj kérelmek
4. Kamatmentes kölcsönkérelmek
5. Krízisalap – segélykérelem
6. 1261-12/2010. számú fegyelmei határozat végrehajtása
Előadó: polgármester
2.2. Településrészi Önkormányzat megalakítása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte Jakab Helga képviselőt, a TRÖNK bizottság
elnökét, hogy tegye meg javaslatát a bizottság tagjaira.
Jakab Helga képviselő: Elmondta, hogy olyan személyek megválasztására gondolt, akik az
elmúlt időszakban aktívan részt vettek a Kecskerágó életében. Tagoknak javasolta: Kormos
Ágnest, Tolnai Lászlónét, Dr. Nyomárkai Istvánt személyeket, valamint Dr. Bonyhády
Elemér László települési képviselőt és a testület támogatását kérte a megválasztásukhoz.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hogy Dr. Nyomárkai Istvánnak milyen
kötődése van a Kecskerágóhoz. Javaslata, hogy a településrészi önkormányzatba olyan
személyek legyenek megválasztva, akik a nevezett településrészen élnek, hiszen saját
érdekükben az ott élők tudnának eljárni.
Jakab Helga képviselő: Nem tartja törvénybe ütközőnek, ha olyan személy kerül a
bizottságba, aki helyileg nem ott lakik.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az SzMSz módosításra került, amikor
a bizottságok megalakításra kerültek. Három főt jelöltek meg a TRÖNK-be és öt-öt főt a PTK
és a SZOK bizottságba. Jelezte a testületnek, hogy ismételten szükséges az SzMSz
módosítása, ha hozzájárulnak ahhoz, hogy a TRÖNK öt taggal kerülhessen megalakításra.
Megkérdezte, majd megállapította, hogy a jelöltek elvállalják a tagságot, valamint
hozzájárulnak a nyilvános ülésen való megválasztásukhoz, ezek után a tagok megválasztását
név szerinti szavazásra bocsájtotta:
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrészi
Önkormányzat tagjának Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt megválassza, - az kérem,
igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
242/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településrészi Önkormányzat tagjának
Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt
megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
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*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrészi
Önkormányzat tagjának Tolnai Lászlónét megválassza, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
243/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településrészi Önkormányzat tagjának
Tolnai Lászlónét megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrészi
Önkormányzat tagjának Kormos Ágnest megválassza, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
244/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településrészi Önkormányzat tagjának
Kormos Ágnest megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Településrészi
Önkormányzat tagjának Dr. Nyomárkai Istvánt megválassza, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 3 igen, 3 nem
szavazattal meghozta határozatát:
245/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Településrészi Önkormányzatba Dr. Nyomárkai
Istvánt nem választotta meg.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a képviselő-testület a
településrészi önkormányzat tagjaivá Dr. Bonyhády Elemér Lászlót, Tolnai Lászlónét és
Kormos Ágnest választotta meg.
Jakab Helga képviselő, TRÖNK elnök: A következő testületi ülésen újabb bizottsági tagra
tesz javaslatot.
Dr. Nyomárkai István bizottsági jelölt: Tudomásul vette a testület döntését, ugyanakkor
szomorúnak és kicsinyesnek tartja a felhozott indokokat a bizottságba történő
megválasztásának elutasítására.
2.3. Eskütétel (TRÖNK tagjai)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a megválasztott tagokat az eskütételre.
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„Én ……………………………. esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű
leszek;
az Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom; a tudásomra jutott
titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Csörög település fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem.
Isten engem úgy segéljen!”
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megválasztott településrészi
önkormányzat tagjait és rátért a következő napirendi pont megtárgyalására.
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdést intézett a testület tagjaihoz, hogy a napirendi
ponthoz kapcsolódó áttanulmányozásra kiadott anyaggal kapcsolatban van-e valakinek
észrevétele?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A 132/2010. határozatban az óvoda
beruházással kapcsolatos végelszámolást (pénzügyi és műszaki ellenőrzést) ki végzi el?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A végelszámolást a Polgármesteri Hivatal (pénzügyi
vezető, polgármester, jegyző), és a műszaki ellenőr végzi.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A 139/2010. határozatban az
önkormányzati lakással kapcsolatosan három árajánlat bekérése történt meg. Kérdése, milyen
munkálatokról, összegről és határidőről van szó?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy a hivatal 3 ajánlatot kért be, de csak
2 ajánlat érkezett. Egy igazságügyi szakértői vélemény is rendelkezésre áll, aki egy
anyagforgalmazó cég megkeresését is javasolta. Véleménye szerint ezt az anyagot a PTK
bizottság hatáskörébe kell utalni megtárgyalás végett.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Más kérdés, hozzászólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót elfogadja - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
246/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az előző ülés óta;
- október 15. napján a Dunakanyar Többcélú Kistérségi Társulási értekezleten volt, ahol az
ellenőrzési bizottságba javasolták megválasztását, melyet elfogadott és a társulás a következő
ülésén szavazással dönt a Társulás a tagok személyéről.
- az óvoda biztosításával kapcsolatban tárgyalásokat folytattak az Allianz Biztosítóval. A
biztosítás díja havi 20.000,-Ft lenne, ezzel egyidejűleg már a jövő évre is kértek
díjmegállapítást, amit még nem kaptak meg.
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- az ASA-val folytattak tárgyalásokat, mivel 2011-től kötelező a Kerepes Ökörtelekvölgyi
lerakóba a hulladékszállítás. Árajánlatot kértek, melyben magasabb összeget jelöltek meg az
idei évnél, ezért kéri a képviselő-testületet, hogy hatalmazzák fel a polgármestert tárgyalások
lefolytatása után a szerződés megkötésére, természetesen a testület folyamatos
tájékoztatásával. Mivel az ASA-val 10 évre szóló szerződéskötés történt, ezért szeretnének
valamilyen formában előnyökben részesülni.
- a MÁV-val tárgyalásokat folytatnak. A MÁV együttműködési megállapodást kötne a
képviselő-testülettel a vasútvonal és a megállóhely korszerűsítésével, rendbehozatalával
kapcsolatban.
- belvízi csapadékvíz elvezetés pályázatunk is folyamatban van.
- adomány osztás volt a községben a rászorultak részére.
- a község rendezési tervét is tárgyalni fogja a testület.
- mindenki megkapta az óvoda beruházásból elkülönített 10.000.000,-Ft felhasználásáról
készült kimutatást, melyben minden beszerzés tételesen szerepel.
- a Szegedi, Kolozsvári, Székely Bertalan és a Liliom utcáknál a közcélú foglalkoztatottak az
árkokat kitisztították. Áteresz kiépítésére lesz szükség, hogy a vízelvezetés megoldódjon.
- az óvoda átadása megtörtént, mindenkinek köszönetet mond, aki részt vett a
megvalósulásban. Vannak apróbb hiányosságok, amelyek megoldására a későbbiekben sor
fog kerülni. A parkoló végleges megépítésére jövőre lehetséges, amikor a vízelvezetés
megtörténik.
- tájékoztatta a testületet, hogy a holnapi nap folyamán egy utolsó egyeztető megbeszélés lesz
a végleges csatorna elszámolás előtt. Bízik benne, hogy az utak helyreállítása meg fog
történni.
Virág József CKÖ elnök: Kérdése, hogy a CKÖ által felajánlott 200.000,-Ft miért nem
szerepel a listán?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Jelen lista a vásárlások kimutatásáról szól, a kapott
összeg adománynak számít, tehát a támogatójegyek között került feltüntetésre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő és Gergely
László képviselők: Meghívást kaptak 2010. november 22-re Őrbottyánba a csatornázással
kapcsolatos megbeszélésre. Gergely László elmegy az ülésre.
Jakab Helga képviselő: A Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztályától emailben értesítést kapott, hogy a polgármester ill. képviselő-testület az óvoda elszámolással
kapcsolatban megküldött hiánypótlási kötelezettségének tegyen eleget.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy az önkormányzat ilyen megkeresést
semmilyen formában nem kapott, de mindenképpen utána járnak az ügynek, bár furcsának
tartja, hogy a településnek van polgármestere, van jegyzője és a polgármesteri hivatal is a
helyén áll,- nem érti, hogy miért nem érkezett hivatalos megkeresés ebben a hivatalos ügyben.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Úgy gondolja, képviselő asszonynak fel kellett volna
keresnie az értesítéssel kapcsolatban a polgármestert vagy a jegyzőt és tájékoztatnia kellett
volna a kérésről. Számára érthetetlen, hogy miért nem az önkormányzatot keresték meg ezzel
a kéréssel, miért vesznek igénybe közvetítőket és ez miért a testületi ülésen derül ki, miért
nem szólt erről előbb a képviselő asszony, mikor a hivatalban bent járt?
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a polgármesteri
tájékoztatót elfogadja - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
247/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
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a polgármester két ülés között tett intézkedéseiről
a tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Bagyinszki László lakos: Panasszal élt, hogy a csatornabekötéssel kapcsolatban problémák
merültek fel. Kérdése, hogy a kivitelező garanciálisan elvégzi-e a hibás munkálatok
korrigálását. Mint kiderült nem a saját ingatlanáról van szó, hanem ismerőse ügyében járt el,
aki Zöldi Mihályné Jávorfa u. 1. szám alatti lakos.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő távozott az ülésről, a létszán innen 5 fő!
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának felülvizsgálatához javaslatok (SzMSz kiadva 2010. 10. 15. napján)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a SzMSz-t október 15. napján
mindenki megkapta áttanulmányozásra. A PTK és a SZOK bizottság már megtárgyalta
ülésein és elmondták módosító javaslataikat.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Tájékoztatást adott a bizottságok módosító
indítványairól. A PTK bizottság hozott egy határozatot, melyben valamennyi ülésről szóló
meghívó az önkormányzat hirdetőtáblájára és a honlapra is ki illetőleg felhelyezésre kerüljön.
Javasolta, hogy az SzMSz-be is bevételre kerüljön a döntés. Elnökhelyettest választott a PTK
bizottságba Jakab Helga képviselő személyében. A falunap megrendezésének konkrét
időponthoz kötését javasolta a bizottság, mégpedig a falu születésnapjához augusztus 20.-át
követő első szombatra. Az ülések előtt 5 nappal minden érintett kapja meg a meghívót és az
előterjesztéseket. Javasolta a bizottság a 2 perces képviselői hozzászólás elhagyását.
Rendeletek kifüggesztése a lakosság tájékoztatására. Javaslat született, hogy a rendeletek
lefűzve a könyvtárba is elhelyezésre kerüljenek. Polgármester fogadóóráját pontosan meg
kell határozni,- ez ügyben a PTK bizottság elfogadja a polgármester időpont meghatározását.
Szóba került a költségvetési tárgyalások idejének rögzítése az SzMSz-ben. A PTK bizottság
határozatai, hogy mindezen módosítások beépítésre kerüljenek az SzMSz-be.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő visszaérkezett az ülésre, innen a létszám 6 fő!
Jegyzőnő elmondta, hogy a SZOK bizottság szintén elnökhelyettes választott Oláh Károlyné
személyében. A PTK bizottság javaslataival egyetért és a képviselő-testület elé terjeszti
befogadásra. Arról döntött a képviselő-testület (SZMSZ módosítással), hogy a SZOK
bizottság átadott hatáskörben önkormányzati hatósági ügyet intéz. A hatósági határozat a Ket.
szabályai szerint készül, a határozatot az elnök vagy helyettese (akadályoztatás esetén) írja alá
és ezt a határozatot az SzMSz-be is be kell építeni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra kell bocsájtani Jakab Helga képviselő
módosító indítványát arra vonatkozóan, hogy a TRÖNK bizottságot 5 főre bővítse a
képviselő-testület. A képviselő asszony e módosítása rendelet módosításnak minősül.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Megjegyezte, hogy aránytalanul soknak
tartja az 5 bizottsági tagot, hiszen a PTK bizottság a SZOK bizottság 5-5 taggal és maga a
képviselő-testület 6 képviselővel 2000 ember érdekeit képviseli, míg a TRÖNK 48 lakost
képviselne 5 taggal.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Nem érti miért utasította vissza a testület egy nem
ott lakónak a jóindulatú segítségét. Az 5 fővel történő működés elutasítását sem érti, hiszen
anyagi ráfordítás nélkül végzik a tevékenységüket.
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Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta, nem Nyomárkai úr személye ellen volt
kifogása, de úgy gondolja, hogy az ott élők tudnák legjobban képviselni saját érdekeiket.
Segítségét, mint magánember is felajánlhatja, amit szívesen vennénk.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Településrészi
Önkormányzatának megalakítása 5 taggal történjen - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
248/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Településrészi Önkormányzatának megalakítása
5 taggal történik.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Bonyhády László Elemér képviselő: Kérdése, kell-e tárgyalni a PTK bizottság feladatés hatáskörében történt változtatásokat az ülésen?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A végleges SzMSz mellékletébe lesznek bedolgozva
a módosítások.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata
a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, a Szociális, Oktatási és
Kulturális Bizottság, valamint a Településrészi Önkormányzat által javasolt módosításokkal
kerüljön elfogadásra és az beépítésre kerüljön az egységes szerkezetbe - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta rendeletét:
/2010.(XI.17.) rendelet
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Szervezeti és Működési Szabályzata módosításáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
SZÜNET
Pápai Éva SZOK bizottsági tag, valamint Nagy Lenke pénzügyi főelőadó megérkezett!
3. Tájékoztató az önkormányzat 2010. évi ¾ éves gazdálkodásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a PTK bizottság elnökét ismertesse a
bizottság észrevételeit.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Elmondta, hogy a bizottsági ülésen
megtárgyalásra került a beszámoló, mely a változtatásokkal (év közi módosítások bemutatása)
egyhangúlag elfogadásra került és javasolta a testületnek is elfogadásra.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
A SZOK bizottság elnöke kérésére ismertette, hogy a bizottság is egyhangúan elfogadta a
tájékoztatót, és javasolta annak testület általi elfogadását.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a tájékoztatót.
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*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2010. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
249/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2010. évi ¾ éves gazdálkodásáról
szóló tájékoztatót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. Csörög Község Önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepciójának megtárgyalása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a koncepciót a PTK és a SZOK
bizottságok megtárgyalták. Felkérte a bizottságok elnökeit tájékoztassa a testületet
észrevételeikről.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Néhány javaslatot kívánnak tenni,
mely javaslatok előtérbe kell, hogy kerüljenek. Az óvoda működésének biztosítása, a
csapadékvíz elvezető rendszer megvalósítása, a közbiztonság javítására körzeti megbízotti
iroda működtetése, önkormányzat építése vagy bővítése, valamint a szociális segítségnyújtás
átgondolása. Javasolja a segélyezettek részére a szociális csekkrendszer bevezetését. Sokféle
csekk létezik, iskoláztatási, gyógyszer, élelmiszer stb. A PTK bizottság a koncepció
elfogadása mellett döntött.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A csekkrendszert jónak tartja, de meg kell vizsgálni,
hogy az előállítása, milyen plusz költségeket jelentene az önkormányzatnak.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy a csekk átruházható-e, vagy
a rászorult névre szólóan kapná?
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Természetesen a visszaélések
elkerülhetetlenek, mégis úgy gondolja, hogy a készpénznél jobban célhoz vezetnek.
Oláh Károlyné SZOK bizottság elnökhelyettese: Léteznek szociális boltok, ahol a csekkek
beválthatók.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi költségvetési koncepcióját elfogadja, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
250/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. évi költségvetési koncepcióját
elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi belső ellenőrzési terve
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Tájékoztatta a testületet, hogy a belső ellenőrzési
tervet a kormányrendelet szerint a képviselő-testületnek a koncepcióval együtt kell
elfogadnia. Kéri az előterjesztett 2011. évi belső ellenőrzési terv, a határozati javaslat
elfogadását, melynek tartalma a normatíva igénylés vizsgálata, a házipénztár ellenőrzése, a
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hivatal és az óvoda hatékonyság vizsgálata, rendezvények elszámolása, költségei
felhasználása.
Tájékoztatja a testületet, hogy 2010. évben a tervezett 4 ellenőrzési vizsgálat helyett 7
vizsgálat történt. A zárszámadáskor írásban kap beszámolót a testület a 2010. évi belső
ellenőrzésről, a tapasztalatokról.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat
2011. évi belső ellenőrzési tervét az előterjesztés szerint elfogadja, - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
251/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az önkormányzat 2011. évi belső ellenőrzési tervét
az alábbiak szerint elfogadta:
* Normatíva igénylés vizsgálata
2011. I. negyedév
* Házipénztár ellenőrzése
2011. II. negyedév
* Intézmény hatékonysági vizsgálata hivatal, óvoda
*Rendezvények költségeinek elszámolása

2011. III. negyedév
2011. IV. negyedév

A képviselő-testület felkéri a Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulás belső ellenőrzését
végző Balogh és Társai Kft-t, hogy a határozat szerinti
vizsgálatokat a kért ütemezésben a kistérségi társulási
feladatok ellátása keretében végezze el.
Határidő: 5 munkanap – lejelentés végett
Felelős: jegyző

Nagy Lenke pénzügyi főelőadó távozott az ülésről!
6. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi munkaterve
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az Ötv. értelmében évente 6
alkalommal kötelező üléseznie a képviselő-testületnek. A 6 alkalommal kapcsolatban
mindenki érzi, hogy kevés. Nyári szünetet is be kell iktatni a munkatervbe, amikor az ülések
összehívásának nem lenne értelme eleve a határozatképtelenség miatt sem. Javaslatot kér az
ülések időpontjának meghatározására is, a korai időpontot nem tartja szerencsésnek, hiszen a
cél, hogy minél többen részt vegyenek az üléseken a falu lakossága köréből.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint is a 14.00 órás kezdés korai,
szerinte a 17.00 óra lenne elfogadható, valamint a havi legalább 1 alkalom.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Javasolta, hogy júliusban tartson ülésezési
szünetet a képviselő-testület. Az évi 6 alkalommal tartandó ülést szintén kevésnek tartja és a
14.00 órai kezdést pedig korainak.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Egyetértett az előzőkben felvetett
hozzászólásokkal. Ülésezési szünetre pedig július, augusztus hónapot javasolta.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Az elhangzott vélemények alapján javasolta, hogy
minden hónap harmadik szerdai napján 17.00 órakor kerüljenek megrendezésre a képviselőtestületi ülések.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete ülései minden hónap
harmadik szerdai napján 17.00 órától kerüljenek megrendezésre július-augusztus hónap
kivételével, mely két hónapra ülésezési szünetet rendelnek el, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
252/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ülései minden hónap harmadik szerdai napján 17.00
órától kerülnek megrendezésre, kivéve július-augusztus
hónapokat, melyekre ülésezési szünetet rendeltek el.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Kéri állapítsanak meg napirendet azokra az időpontokra, melyekre a munkaterv nem terjed ki.
Pl.: 2011. 02. 09. költségvetés elfogadása, SZOK bizottság beszámolója,; 06. 15. a Hunyadi
János Általános Iskola és a Csiri-Biri Óvoda 2011/2012. évi elképzelései,; 10.19.
költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálata,; 12.21. évzáró ülés az év munkájának
értékelése. Javasolja, hogy a „kötelező napirendek” minden ülésen szerepeljenek.
Közmeghallgatással egybekötött testületi ülés időpontja: 2011. június 15.
Kecskerágó településrész - közmeghallgatás: február 9. napján 17.00 óra.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi
munkaterve módosításával az itt elhangzottak szerint, - az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
253/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a testület 2011. évi munkatervét elfogadta.
Az elfogadott munkaterv a jegyzőkönyv mellékletét
képezi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Jakab Helga képviselő távozott az ülésről, innen a létszám 5 fő!
7. A 71. sz. Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése útépítés
engedélyezési tervhez tulajdonosi hozzájárulás.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy határozattal kell
hozzájárulni a fejlesztéshez, mivel az önkormányzat tulajdona a Komáromi utcai területrész.
Jakab Helga képviselő visszaérkezett az ülésre, innen a létszám 6 fő!
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A forgalomtechnikai tervet nem találja
megfelelőnek. Nincs megoldva a balra, Vác felé kikanyarodás lehetősége, ugyanez
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vonatkozik a Csörögi úti kihajtásra is. Aggódását fejezi ki azzal kapcsolatban, miként fog
megvalósulni ez a lehetőség, valamint, ha bármilyen katasztrófa esetén menekülésre lenne
szükség, akkor szinte lehetetlen lenne ezen forgalomszabályozások okán.
A képviselő-testület elővette a terveket megtekintésre és együttgondolkodás keretében vitatták
meg a kérdést és hozták meg döntésüket.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A határozati javaslat tehát, a tulajdonosi
hozzájárulást a képviselő-testület megadja az alábbi feltételekkel:
1. A Komáromi útról a Gödöllői útra balra kanyarodást ki kell táblázni és lehetővé kell tenni.
2. A két buszmegállónál a zebrák felfestése és megvilágítása szükséges
3. A Csörögi út építésével kapcsolatosan a bemutatott tervekkel a képviselő-testület egyetért
az alábbi módosítással: a Csörögi útról a balra kanyarodás kitáblázása és belógatott
közlekedési lámpával való megoldása szükséges.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a módosított
határozati javaslatot.
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 71. sz. BudapestVeresegyház-Vác vasútvonal elővárosi célú fejlesztése útépítés engedélyezési tervhez a
tulajdonosi hozzájárulást a képviselő-testület megadja az alábbi feltételekkel:
1. A Komáromi útról a Gödöllői útra való balra kanyarodást ki kell táblázni és lehetővé kell
tenni, a két buszmegállónál a zebrák felfestése és megvilágítása.
2. A Csörögi út építésével kapcsolatosan a bemutatott tervekkel a képviselő-testület egyetért
az alábbi módosítással: a Csörögi útról a balra kanyarodás kitáblázása és belógatott
közlekedési lámpával való megoldása szükséges, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
254/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 71. sz. Budapest-Veresegyház-Vác vasútvonal
elővárosi célú fejlesztése útépítés engedélyezési
tervhez a tulajdonosi hozzájárulást megadja az
alábbi feltételekkel:
1. A Komáromi útról a Gödöllői útra való balra
kanyarodást ki kell táblázni és lehetővé kell tenni,
a két buszmegállónál a zebrák felfestését és megvilágítását.
2. A Csörögi út építésével kapcsolatosan a bemutatott
tervekkel a képviselő-testület egyetért azon módosítással,
hogy a Csörögi útról a balra kanyarodás kitáblázása és
belógatott közlekedési lámpával való megoldása szükséges.
Határidő: 5 napon – hozzájárulás megküldése
Felelős: polgármester
8. 2010. év karácsonya
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a 115-120 fő 70. éven felüli lakos van
a községben és a SZOK bizottság döntése, hogy csomagot állítsunk össze, melyet házhoz
vinnének a képviselők.
Jakab Helga képviselő: Felvetette, hogy inkább karácsonyi ünnepség megrendezését
javasolná az idősek számára. Sokkal meghittebbnek tartana egy közös találkozást,
beszélgetést. A gyerekek műsorral és a maguk által készített ajándékkal kedveskednének a
vendégeknek. Nem javasolja a csomagot csak a megvendégelést.
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Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Mindenképpen közösségkovácsoló hatása lenne az
ünnepségnek, nem feltétlenül ragaszkodna a csomagosztáshoz.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elképzelhetőnek tartja a mozgásukban korlátozott
idős emberek busszal történő elszállítását a rendezvény helyszínére.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Jó ötletnek tartja a felvetést, a csomagra szánt
összegből megvendégelésre kerülnének az idősek, az óvodás gyerekek kis műsorral
készülnének. Erre az eseményre december 21-én 17.00 órakor kerülne sor.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a karácsonyi
ünnepség keretében megvendégelje a 70 éven felüli lakosokat 2010. december 21-én 17.00
órától az óvodában, úgy hogy az ünnepi műsort az óvodások szolgáltatják, a helyszínre
szállítás autóbusszal vagy gépkocsival történjen, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
255/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a karácsonyi ünnepség keretében megvendégeli a
70 éven felüli lakosokat 2010. december 21-én
17.00 órától az óvodában. Az ünnepi műsort az
óvodások szolgáltatják, a helyszínre szállítás
autóbusszal vagy gépkocsival történik.
Határidő: 5 nap – óvodavezetővel egyeztetni
Felelős: polgármester
9. Szociális étkeztetés 2011. január 1. napjától
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az óvodai étkeztetésre a szerződést a Forte Étterem
és Vendégházzal kötötték meg. Kérte, hogy hozzon határozatot a testület a szociális
étkeztetésre, mert az előző képviselő-testület 187/2010. határozatában úgy döntött, hogy a
szolgáltató váltást az új testület hatáskörébe utalja. Mivel a jelenlegi szolgáltatóval nincsenek
megelégedve, ezért célszerű lenne felmondani a szerződést és a Forte Étterem és
Vendégháztól rendelni a szociális étkeztetést is.
Ehhez azonban 30 nappal előtte fel kell mondani az Üvegház étteremmel élő szerződést.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Megjegyezte, korábban pont a Forte Étterem
szolgáltatásával voltak elégedetlenek a lakók és drága is volt. 2-3 havonta fel kellene mondani
a szerződést, mert meglátása szerint csak így juthatunk kedvezményekhez.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A cél, hogy az önkormányzat a falu étkeztetését egy
helyről oldja meg, ezzel kedvezményesebb áron juthatnánk a szolgáltatáshoz.
Gergely László képviselő: Elmondta, az Üvegház Étterem szolgáltatásával nincsenek az
emberek megelégedve.
Pápai Éva bizottsági tag: Sokszor panaszkodtak a lakók, hogy nyers, ehetetlen ételt kaptak.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felmondja a
PÉS ITAL Bt-vel (Üvegház Étterem Sződliget) kötött szerződését és felhatalmazza a
polgármestert, hogy a Forte Étterem és Vendégházzal szerződést kössön 370,-Ft+ÁFA
összegért 2011. január 1. napjától a szociális étkeztetésre, azzal, hogy a szolgáltató vállalja,
hogy június 30. napjáig árain nem változtat, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
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256/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2011. január 1. napjával felmondja a PÉS ITAL Bt-vel
- Üvegház Étterem- a szociális étkeztetés biztosítására
kötött szolgáltatási szerződést.
A képviselő-testület egyúttal felhatalmazza
a polgármestert, hogy a Forte Étterem és Vendégházzal
szerződést kössön szociális étkeztetés biztosítására
2011. január 1. napjától az alábbi paraméterekkel:
- 370,-Ft+ÁFA/ adag összeg
- június 30. napjáig a szolgáltató árain nem változtat
- szolgáltatási összeg átutalása 15 nap
-felmondási határidő: 30 nap
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Garad Attila PTK bizottsági tag megérkezett az ülésre!
10. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testülete gazdasági programja
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, mindenki megkapta áttanulmányozásra a
programot, mely egy tervezet és 6 hónap áll rendelkezésre az elkészítésére.
Nagyon sok feladat áll a testület előtt, ezért célszerű lenne a következő év költségvetését már
a ciklusprogramban lefektetett irányelvek szerint tervezniük. Gondolkodjanak közösen, és
mondják el javaslataikat. Szeretné, ha olyan programot fogadnának el, melyet mindenki
magáénak érez és hajlandó teljes erőbedobással dolgozni a megvalósításért.
Ciklusprogramja kidolgozása során arra törekedett, hogy annak elemei egymásra épülve és
fontossági sorrendben kerüljenek meghatározásra. Fejlesztési elképzeléseik megvalósításának
alapvető feltétele az engedélyes tervek megléte és az anyagi erőforrások megteremtése.
Engedélyes tervek nélkül nem valósíthatóak meg a beruházások és nem tudják kihasználni a
pályázati lehetőségeket sem. A felszíni vízelvezetés terve elkészült, megvalósításának első
ütemére pályázat került benyújtásra. Engedélyes terveket kell készíttetni a szilárd burkolatú
úthálózat, köztemető és első ütemben 4 osztályos általános iskola vonatkozásában. 2010-ben
elfogadásra és jogerősítésre kerül településünk Településszerkezeti Terve és Helyi Építési
Szabályzata. Ezáltal megnyílik a lehetőség a községnek jövedelmet, az itt lakóknak
munkahelyeket teremtő vállalkozások betelepülésére. Csörög község saját, beruházásokra
fordítható pénzeszközzel jelenleg nem rendelkezik. Bevételre tehetnek szert a Kecskerágóban
található, Rendezési Tervben gazdasági övezetként jelölt, önkormányzati tulajdonban lévő
ingatlanok hasznosításával. Szakértővel meg kell vizsgáltatni, hogy a területünkön lévő
termálvíz gazdaságosan felhozható-e és tervezhető-e erre építve idegenforgalmi vagy
gazdasági tevékenység. Községünk hosszú távú fejlődése érdekében jelentős lépést
tehetnének a Holló Kúria megvásárlásával. Amellett, hogy az épület helyet adhatna számos
közösségi tevékenységnek, egyes részeinek hasznosításával növelhető lenne a község saját
bevétele. Csörög nem rendelkezik túl sok ehhez hasonló értékkel. Nem szabadna hagyniuk,
hogy a lerombolt, vasúttörténeti nevezetességnek számító MÁV állomás sorsára jusson. Felül
kell vizsgálni az oktatási szerződéseket. Jelenleg majdnem kétszer annyi gyermek jár váci
iskolákba, mint Sződre. Tárgyalásokat kell kezdeményezni Vác Város Önkormányzatával
társulási megállapodás megkötésére. Az erre kapható normatív támogatással jelentősen
csökkenthetőek a kiadásaink és iskolabusz járatot indíthatunk, melynek működtetésére szintén
igényelhető normatív támogatás. Saját bevételek teremtésén és a pályázati lehetőségek
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maximális kihasználásán túl, szükség esetén érdemes megvizsgálni fejlesztési hitel
igénybevételének lehetőségét is.
A következő 4 év legfontosabb feladatai:
Az infrastruktúra fejlesztése:
1. A bel és csapadékvíz-elvezetés megoldása.
2. Szilárd burkolatú utak tervezésének, építésének megkezdése.
3. Köztemető létrehozása
4. Pályázati lehetőségek függvényében, az iskola első ütemének megvalósítása.
5. A vasútállomáson esőbeálló létesítése.
6. A kecskerágói ingatlanok tulajdonosainak együttműködése esetén az ívóvíz-ellátás
lehetőségének megteremtése.
7. Holló kúria megvásárlása.
Oktatás:
1. Az óvodai létszám feltöltése a maximális kihasználtsági szintre.
2. Takarékos gazdálkodással, a galéria hasznosításával a gazdaságos működtetés
megvalósítása.
3. Az iskolás gyerekek oktatásának költségtakarékosabb megoldása.
4. Iskolabusz járat megszervezése Vácra.
5. Az eddig is működő ösztöndíjak fenntartása, lehetőség szerinti bővítése.
Szociális ellátás:
1. A már kiépült szociális ellátórendszer további működtetése.
2. Az időskorúak és önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került családok támogatása.
3. Részvétel a képzettség megszerzését és munkába állást segítő programokban.
4. Közmunka programok folyamatos szervezése.
Közbiztonság, bűnmegelőzés:
1. A társhatóságokkal és társadalmi szervezetekkel együttműködve, átfogó
bűnmegelőzési terv kidolgozása és megvalósítása.
2. Térfigyelő kamerarendszer kiépítése és megállapodás alapján csatlakoztatása
valamely, már működő figyelőrendszerhez.
Terveink végrehajtása természetesen nagy mértékben függ a gazdasági környezettől, a
pályázati lehetőségektől, és attól is, mennyire lesz kedvező beadott pályázataink elbírálása.
De nem kizárólag ezen múlik. Közösen, a feladatok megoldásán együtt gondolkodva és
dolgozva, az adódó lehetőségek kihasználására koncentrálva ez a program végrehajtható.
Decemberben közmeghallgatást kell tartani, melyen új ötletek, javaslatok felvetésére kerülhet
sor, amelyek esetleg beépítésre kerülhetnének a programba. A közmeghallgatás időpontját
meg kell határozni kérdése, hogy melyik nap lenne jó? Hétköznap nem jó, mert nem tudnak a
lakók részt venni rajta. A közös döntés alapján a közmeghallgatás időpontja december
3.(péntek) 17.00 óra, helye: óvoda tornaterme.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010. december
3.(péntek) napján 17.00 órától közmeghallgatást tartson az óvoda tornatermében, - az kérem,
igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
257/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2010. december 3. napján (péntek) 17.00 órától az óvoda
tornatermében közmeghallgatást tart.
Határidő: azonnal
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Felelős: polgármester

Mayerné Molnár Katalin megérkezett az ülésre, testület létszáma 7 fő!

11.
11.1. Beszámoló a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, észrevétele van-e valakinek a kiadott
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki elfogadja a polgármesterre átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
258/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a polgármesterre átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11.1.2. Beszámoló SZOK bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, észrevétele van-e valakinek a kiadott
előterjesztéssel kapcsolatban?
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki elfogadja a SZOK bizottságra átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót,az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
259/2010. (XI.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a SZOK bizottságra átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
11.2. Pest megyei Közigazgatási Hivatal vezetőjének 30PM-13/3/2010. számon kiadott
jelzése
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte jegyző asszonyt tájékoztassa a testületet a
napirenddel kapcsolatban.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy a Közigazgatási Hivatal vezetőjétől
az önkormányzat kapott egy törvényességi jelzést a 177/2010. (VIII.3.) és a 179-180/2010.
(VIII.3.) képviselő-testületi határozatokra, mely jelzésről a testületet tájékoztatni kell. Miután
a képviselő-testület tudomásul vette a leírtakat, ezzel eleget tettek a törvényességi
kötelezettségnek.
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12. Drogprevenciós pályázat megtárgyalása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A TÁMOP drogprevenciós programmal kapcsolatban
a testületet tájékoztatni szeretné. Egy olyan pályázati lehetőségről van szó, mely a Kardos
Szent Jakab Egyesülettel karöltve kerülne megvalósításra. A pályázat lényege, hogy napi
rendszerességgel ifjúsági klubszerűen működne a csörögi fiatalok bevonásával. A
foglalkozások lebonyolítása két helyszínen történne. Az egyik helyszín a csörögi
önkormányzat épülete lenne, a másik pedig Vácon a Kardos Szent Jakab Egyesületnél.
Röviden a Kardos Szent Jakab Egyesület váci székhelyen fiatalokkal foglalkozik. Az
egyesület elnöke Szentes Ferenc és Boch Katalin, aki egyben a pályázatíró is. A
drogprevenciós pályázat leadási határideje 2010. november 30., melyhez a képviselő-testület
részéről döntés szükséges, hogy Csörög Önkormányzat Képviselő-testülete ebben a
pályázatban részt kíván-e venni. Az önkormányzat lenne a fő pályázó és konzorciumi tagként
venne részt benne a Kardos Szent Jakab Egyesület. A pályázatban helyiséget kell
biztosítanunk, mely a jelenlegi önkormányzat épülete lenne a jelenlegi két irodahelyiség
egybenyitásával. 2011. júniusában derül ki, hogy a pályázat elnyerésre került-e vagy sem. Az
a kérdés, hogy az önkormányzat egyáltalán felvállalja-e ezt a pályázati lehetőséget, erről kell,
hogy döntés szülessen a szűkös leadási határidő miatt. Az igen döntés azzal járna, hogy épület
vásárlását kellene eszközölni az önkormányzat elhelyezésére, akár hitel igénybevételével.
Elmondta, a szomszédos épület megvásárlására gondoltak, Kovácsné Hidasnémeti Margit
Enikő építész véleményét kikérte, aki az épület állagát jónak találta és rendbehozatalára nem
kellene sokat költeni. A vásárlás mellett szólnak a jelenlegi alacsony ingatlanárak is.
Gergely László képviselő: Elmondta, a szóban forgó épület építésében maga is részt vett.
Véleménye szerint a kért 17.000.000,-Ft-os árat megéri, hiszen masszívnak és jól
megépítettnek tartja az ingatlant.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
Ebbe az épületbe a családsegítő szolgálat irodája is elférne, ezzel megtakaríthatjuk a jelenleg
bérelt helyiség díját. Biztonsági szolgálatról is gondoskodni kell.
A pályázatot 35.000.000,-Ft-ra kell tervezni. A klub 2 évig működne, majd a berendezési
tárgyak az önkormányzat tulajdonába kerülnének az épülettel együtt. A nevelő Péterfi Judit
lenne, akit nagyon szeretnek és elfogadnak a gyerekek és a kisebbségi családok is.
Az épület az önkormányzat tulajdonában maradna, és amennyiben a két év lejárta után tovább
folytatnánk a megkezdett munkát, akkor a fenntartási költségeket már magunknak kellene
fizetni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az elmondottak jól hangzanak, de 2 évi
elkötelezettséget jelent az önkormányzat részéről. A pályázatba bele kellene építeni olyan
elemeket, amelyek számunkra is kedvezőek lennének.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Véleménye szerint nagyon át kell gondolni a
lehetőséget, mert egyre aggasztóbbnak látja a fiatalok helyzetét, amely csak rosszabb lesz.
Borzasztó környezetben nőnek fel a gyerekek.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Elmondta, mindenképpen változtatni kell a jelenlegi
tarthatatlan helyzeten, amelyben az önkormányzat munkatársai tevékenykednek. Előbb-utóbb
terjeszkedni kell, az ingatlanvásárlás elkerülhetetlen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nincs hitele az önkormányzatnak csak a gépkocsira,
amely lejár a jövő év elején.
Kiszámolta a pályázat havi lebontását. 1.148.293,-Ft/hó. Részletesen felsorolta a havi
pályázati kiadások alakulását.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kérdése miért kell nekünk Vácon is irodát bérelni a
Kardos Szent Jakab Egyesület részére? Miért mi pályázunk, ha ők költik el a pályázati pénzt?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, mert csak így valósulhat meg a pályázás.
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dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Nem érti, ha az önkormányzattal kötik meg a
támogatási szerződést, miért kell a pályázati pénzt odaadni az egyesületnek és a végén nekünk
kell elszámolni? Miért kell nekik akkor könyvelő? És mindezek után a felelősséget is nekünk
kell vállalnunk.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javasolja, hogy hétfőn megkapja a teljes pályázati
anyagot, melyet mindenkinek meg fog küldeni áttanulmányozásra, és november 23. napján
(kedd) 17.30 órára hívják meg a hivatal épületébe az egyesület vezetőjét egy személyes
tájékoztatás megtartására.
13. Egyebek
- Jakab Helga képviselő: Jövő évtől változik az önkormányzati törvény és annak részét
képezi majd a kötelező és a nem kötelező feladatok meghatározása. Észrevételei lennének,
hiszen a PTK bizottság ülésén felvetődött az önkormányzat hitelfelvétele egy esetleges
hivatalvásárlással kapcsolatban. Elmondta, amennyiben az önkormányzat hitelt venne fel,
akkor mindenképpen olyan dologban kellene gondolkodnia, mely profitot termelne, az
épületvásárlás viszont nem jár haszonnal. Az önkormányzat működésében változtatásokra
lenne szükség, egy un. intelligens önkormányzat kialakításával. Ezzel kapcsolatban a
következő javaslatokat tette és szeretné, ha a ciklusprogramba is beillesztésre kerülnének a
felvetései.
Javasolta az önkormányzat technikai fejlesztését, korszerűsítését. Az önkormányzat részéről
nyitottabb és hatékonyabb együttműködést javasol. Honlapon egy jogtár létrehozása és az
önkormányzati telkek értékesítése.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nincsenek értékesíthető telkek.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: A Kecskerágóban vannak eladó telkek?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Lakóteleknek nem használhatók.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Bérbe lehetne adni, amiből bevételre tehetnénk szert.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Testület döntésén múlik a hasznosítás kérdése.
- Jakab Helga képviselő: Az avarégetést más községekben betiltották a káros anyag
kibocsátás miatt, a községben nem lehetne szelektív hulladékgyűjtés keretében elszállíttatni az
ilyen hulladékot? Hulladékszigetek megkétszerezését javasolja.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Más községekben már létezik a komposztanyag
elszállítása. ASA-val érdemes lenne tanácskozni erről a lehetőségről.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Gondolni kell arra, hogy az elszállítás a településnek
plusz költséget jelentene.
- Jakab Helga képviselő: Az óvoda galériájának a hasznosításával kapcsolatban javaslata
lenne esetleges sószoba kialakítása. Arra gondolt, mivel máshol a környéken a beteg
gyerekeknek ilyen ellátása nincs, ezért ki lehetne aknázni ezt a lehetőséget. A kialakítása
300.000 Ft-ból megvalósítható lenne, előzetes tájékozódás alapján. Vizesblokk biztosítást
nem igényel.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nagyon jó ötletnek tartja a felvetést, mely valóban
bevételi forrást jelenthetne az önkormányzatnak.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Építészeti szempontból mindenképpen
meg kell vizsgálni a megvalósíthatóság lehetőségét.
- Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Egyetért a programmal, viszont a
közmeghallgatás megtartását azért tartja fontosnak, hogy kiderüljön az itt élő átlagember mit
tart fontosnak, hogy megvalósuljon a településen. Lehet, hogy a temető megvalósítása,
vasúthoz kijutás lehetősége, csapadékvíz, belvíz elvezetése vagy a szilárd burkolatú utak
kialakítása.
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Dugántsi Ildikó Anna polgármester: Véleménye szerint szondázást kellene végezni és
fontossági sorrendet kell felállítani.
- Garad Attila bizottsági tag: Adatbázis létrehozását javasolja, ahol regisztrálhatnák
magukat a lakók és minden fontos kérdésről az önkormányzattól tájékoztatást kaphatnának.
- Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő: Elmondta 2010-ben nem lesz jogerős rendezési
terve a községnek. Termálvízfúráshoz legalább 10 millió Ft kell. Az óvoda udvar fásítását
meg kell oldani, szilárd burkolatú utakat kellene építeni fontossági sorrendben és azokra
terveket készíttetni.
Garad Attila bizottsági tag távozott az ülésről!
A község fásítása, járdaépítés, temető kialakítás valóban a felsoroltak megvalósítása
szükséges lenne.
Garad Attila bizottsági tag visszaérkezett az ülésre!
Elmondta, hogy a kecskerágói telkek eladása csak közművesítés után lehetséges, mert csak
akkor kérhető rendes ár érte. Fontossági sorrend felállítása mindenképpen szükséges, viszont
az megállapítható, hogy a jelenlegi körülmények, amelyben az önkormányzat munkatársai
dolgoznak az tarthatatlan. Mindenképpen az önkormányzat bővítésére vagy vásárlásra
gondolni kell, hiszen elmondható jelen körülmények között dolgozni nem lehet. Négy
munkatárs van összezárva egy irodába, egymás munkáját zavarják, tehát felelősségteljes
munkát nem lehet végezni. Nagyon gyors lépést kell tenni az ügy megoldásában.
A tulajdoni lapok alapján a tartós bérletbe adott telkek pedig kerüljenek visszavételre.
Dugántsi Ildikó Anna polgármester: Nincs rá lehetőség, mivel 2006-ban született egy
rendelet, mely kimondja, hogy bizonyos idő után automatikusan átkerülnek a használók
tulajdonába.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy a temető kialakítása nem lenne-e
lehetséges a Kecskerágóban?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem lehetséges, rendezési tervet kellene módosítani.
Telkek visszavételére is sor kellene, hogy kerüljön. Azt is mérlegelni kell, hogy miből tudna
többet profitálni az önkormányzat.
Oláh Károlyné bizottsági tag távozott az ülésről!
Dr. Császár Károlyné polgármester: A rendezési terv is költséggel jár.
- Garad Attila bizottsági tag: Befektetőket kellene keresni a szabad területekre. Érdemes
lenne utána járni, hogy érdemes lenne-e Csörögről egy angol nyelvű brossurát készíteni és
terjesztésével népszerűsíteni a községet ide csábítva a vállalkozókat.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte Garad Attila PTK bizottság tagját az
eskütételre.
”Én……………….esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz hű leszek, az
Alkotmányt a többi jogszabállyal együtt megtartom és megtartatom. A tudomásomra jutott
titkot megőrzöm; bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Csörög település fejlődésének
előmozdítása és az Alkotmány érvényesülése érdekében lelkiismeretesen teljesítem. „
Garad Attila távozott az ülésről!
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- Dr. Császár Károlyné polgármester: Csörögi Hírlevél nyomdai elkészítésére 29,Ft+ÁFA/db árajánlatot hozott Garad Attila, mely eddig a legkedvezőbb. Az év végéig az
alábbi árajánlatot adó nyomdával készíttetnék el az újságot, majd további árajánlatok bekérése
után 2011-től a legkedvezőbb ajánlatot adó nyomda szolgáltatásait vennék igénybe.
- Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatban
beadásra került egy pályázat, nem emlékezik arra, hogy testületi határozat ezzel kapcsolatban
született volna.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A jövőben mindenképpen jobban figyelni kell a
határozatok szövegezésére a későbbi kellemetlenségek elkerülése végett.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt és további hozzászólás nem
lévén az ülést bezárta.
Kmf.
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