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2011. május 18. napján 17 órától megtartott üléséről
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Művelődési Ház
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Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó Anna
Dr. Bonyhády Elemér László
Jakab Helga
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
Mayerné Molnár Katalin

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívott vendégek: Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 5 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatott,
hogy Jakab Helga és Mayerné Molnár Katalin képviselők jelezték késésüket az ülésről. A
jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt kérte fel, aki elfogadta és
személyét egyhangúan a testület megszavazta. Ismertette a napirendet, kérte, hogy Berta
Ferenc közbeszerzési tanácsadó kérésére szeretné az 1. napirend tárgyalását előre venni,
valamint a 10. napirendi pont nyilvános ülésen történő tárgyalását javasolja. Ezután a testület
tagjaitól kérte tegyék meg javaslataikat a napirendre vonatkozóan.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Szeretne az Egyebek napirendi pontban beszámolni
a PTK Bizottság által hozott határozatokról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a napirendet, melyet a testület
egyhangúlag elfogadott.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérte, hogy a 11. napirendi pontot vegyék ki a
tárgyalandó témák közül és azt egy későbbi időpontra tegyék.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a módosított napirend
elfogadását, melyet a testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott.

NAPIREND:
1. (4). KMOP-2010-3.3.1/B. belvíz-elvezetési pályázat kivitelezőjének kiválasztása,
vállalkozói szerződés megkötése.
Előadó: polgármester
2. (1).
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
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3. (2.) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(V. ) rendelete a
lakossági szemétszállítás díjának megállapításáról
(rendelet –tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
4.(3.) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(V. ) rendelete a
házasságkötés hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és
az anyakönyvi eljárás díjairól
(rendelet-tervezet)
Előadó: jegyző
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi működéséről.
Előadó: jegyző
6. Bányaszolgalmi jog alapítása a 12633 hrsz. ingatlanon
Előadó: polgármester
7. Sződ-Csörög Közoktatási Társulási Megállapodás (tervezet)
Előadó: polgármester
8. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester
9. Csörög Község vagyonával való gazdálkodás-felelősség kérdése.
Előadó: polgármester
10. Óvodapedagógusi pályázat eredményének megtámadása
Előadó: polgármester
11. Egyebek

4. KMOP-2010-3.3.1/B. belvíz-elvezetési pályázat kivitelezőjének kiválasztása,
vállalkozói szerződés megkötése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadót,
tájékoztassa a testületet a csapadékvíz-elvezetési pályázat állásáról.
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó: Az eljárást lezáró három olyan döntést kell
meghozni, amely a nyertes ajánlattevő személyére, az eljárás eredményességére, illetve a
polgármester felhatalmazására vonatkozna, az elkészült és a Képviselő-testületnek bemutatott
vállalkozói szerződés aláírására. Amennyiben bármilyen kérdés merülne fel, kéri, azt tegyék
fel.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A rajzon 3,5 m-es kapubejárók vannak
feltüntetve, mely szélességet kevésnek tart. Az sem derül ki, hogy a bejáró szegéllyel vagy
szegély nélkül kerül kialakításra. Mindenképpen a 4 m-es szélességet tartja szükségesnek,
mert vannak szűk utcák, ahol a gépkocsik, főleg a tehergépkocsik ráfordulása nem lenne
biztosítva. Véleménye szerint a lakosság akár ki is fizetné a többletköltséggel járó szélesebb
bejárót. Az I. ütem nyomvonala szigorúan meg van határozva, melyre a későbbiekben
szeretnének újabb utcákat rácsatlakoztatni, még akkor is, ha csak földárkok lesznek. Viszont
földárkos vízelvezetést nem lehet rákötni egy burkoltra. Minden becsatlakozásnál iszapfogó
akna kiépítését kell eszközölni. Ennek megépítését a kivitelező készítse el, mert az átadás után
a házilag elkészítettnél elveszik a garancia.
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó: A burkolt árok betonelemekből épül, melyen a
kapubejáróknál a bejárást fémrácsok átfektetésével fogják biztosítani. Esetlegesen meg lehet
vizsgálni, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlata és a pályázati forrás között van-e valamilyen
pénzeszköz. Amennyiben van, akkor közbeszerzési szempontból a szerződés megköthető a
nyertes ajánlattevővel, majd a szerződéskötés után felmerülő előre nem látható egyéb
igényeket kiegészítő beruházással, szerződésmódosítással meg lehet oldani.
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Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy az építési naplóba a
megrendelő bejegyezhet-e?
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó: Természetesen. A 299. számú Korm. rendelet
határozza meg az építési napló vezetésének a szabályait. A megrendelő bejegyzésre jogosult,
de a relevanciája más, mint egy műszaki vezetőé.
Jakab Helga képviselő megérkezett, innen a létszám 6 fő!
Jakab Helga képviselő asszony megérkezése után Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó
tájékoztatásul megismételte a korábbiakban elmondottakat, hogy a későbbiekben ne legyen
ebből probléma. Ezáltal Jakab képviselő asszony is érdemileg be tud kapcsolódni a napirend
tárgyalásába és a szavazásba.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A garanciára mennyi idő van megjelölve?
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó: 60 hónap.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte Dr. Bonyhády Elemér Lászlót a Bíráló
Bizottság elnökét, hogy terjessze elő a csapadékvíz-elvezetési pályázatban a bizottság által
hozott határozatot.
Dr. Bonyhády Elemér László a Bíráló Bizottság elnöke: A bizottság áttekintette a
pályázatokat. Megállapította, hogy a pályáztatás érvényes és eredményes volt. A B.B. A 4ÉPV Kft-t mondta ki nyertesnek és felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére,
melyet elfogadásra javasolt a Képviselő-testületnek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
KMOP-2010-3.3.1/B. belvíz-elvezetési pályázat kérdésében a Bíráló Bizottság javaslatát,
melyben nyertes pályázónak a 4-ÉPV Kft-t jelölte meg és felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:
88/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a KMOP-2010-3.3.1/B. belvíz-elvezetési
pályázat kérdésében a Bíráló Bizottság javaslatát és
nyertes pályázónak a 4-ÉPV Kft-t hirdeti ki.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadót kérdezte,
mint jegyzőnek van-e teendője a pályázattal kapcsolatban?
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó: Nincs. Mindenben intézkedik, a pályázók
kiértesítését is beleértve, valamint Hegyi László projekt managert is tájékoztatja.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérte, hogy a pályázati önrészről tárgyaljanak.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az önrész 8.000,- E Ft, mely összeg
60 %-ára lehet pályázni, mely pályázatot Hegyi László projekt manager fog elkészíteni. Az
önrész megpályázásához a Képviselő-testületnek határozatban kell döntenie. Felkérte a PTK
bizottság elnökét tájékoztassa a testületet döntésükről.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A bizottság arról határozott, illetve
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra az önrész 60 %-ának a megpályázását.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
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*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
KMOP-2010-3.3.1/B. belvíz-elvezetési pályázat kérdésében a PTK Bizottság által hozott
döntést, melyben javasolja a pályázati önrész 60 %-ának megpályázását, - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
89/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a KMOP-2010-3.3.1/B. belvíz-elvezetési
pályázat 8.000.000,- Ft-os önrészének 60 %-át
megpályázza a kiírás szerint.
A pályázat elkészítését a KMOP-201-3.3.1/B
pályázat projekt manager végzi
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, projekt manager
Berta Ferenc közbeszerzési tanácsadó távozott az ülésről!
Dr. Császár Károlyné polgármester: A szerződéstervezetet a PTK Bizottság megtárgyalta,
felkérte az elnököt mondja el határozatukat.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A PTK Bizottság megtárgyalta a
szerződéstervezetet és felhatalmazza a polgármestert az aláírására. Észrevételt tett a szerződés
III. pontjában „a szerződés vízjogi létesítési engedély köteles” erről tájékoztatja a kivitelezőt.
A vállalkozói díjnál pedig arról volt szó, hogy a kivitelező közvetlenül a kincstártól kapja a
díjat és nem az önkormányzattól, mint megrendelőtől, illetve a VII. pontban célszerű lenne
utalást tenni a fizetési módra.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javasolja, hogy egy rendkívüli testületi ülés keretében
a kivitelezővel, műszaki ellenőrrel együtt beszéljék át a szerződést, és csak azután döntsön a
testület a megkötés, valamint a szerződés aláírása vonatkozásában. Javasolja mindezt azért is,
mert a Támogatói szerződés sem köttetett még meg, és véleménye szerint az abban foglaltakat
is figyelembe kell venni a vállalkozói szerződés megkötésénél.
A képviselő-testület a polgármester javaslatával egyetértve, később dönt a szerződés
megkötéséről.
2. (1.)
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az anyagot megkapták
áttanulmányozásra, akinek kérdése van, az tegye fel.
Jakab Helga képviselő: Szeretné megkapni a 2011. április 11-i ülésről készült
jegyzőkönyvet.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tájékoztatta a képviselő asszonyt, hogy az
önkormányzat honlapján a jegyzőkönyvek megtalálhatók.
Jakab Helga képviselő: Papíralapon szeretné megkapni, nem tudja letölteni a honlapról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt
határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
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90/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
képviselő asszonnyal a héten jártak a DMRV- nél, ahol megtekintették és el is kérték a közmű
térképet.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Utána érdeklődtek, hogy honnan lehet a
Kecskerágót vízzel ellátni. Megoldásként az jöhetne szóba, hogy a Komáromi utcáról lenne
célszerű átvezetni sajtolással a túloldalra, a Gödöllői útra, mely komoly költség lenne.
Máshonnan nem tudnak vizet felvinni a Kecskerágóba.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A MÁV munkatársa bejelentkezett hozzá, zöldövezet
kialakítással kapcsolatos munkálatok elvégzése ügyében, ezért a vízátvezetést a munka
megkezdése előtt kellene elvégezni, és a MÁV-tól erre engedélyt kérni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Első lépésként árajánlatot kellene kérni a
vízátvezetési munkálatokra, majd ezután lehetne megbízást adni rá. Az is szóba jöhetne, hogy
most csak átviszik a csövet a túloldalra. Amennyiben a sajtolás elkészült, azon a
későbbiekben már mindent át lehetne vezetni. Tanulmánytervet kellene készíttetni, hogy
egyáltalán meg tudjuk-e fizetni, melyben tételesen minden részlet fel van sorolva és mi
mennyibe kerül. Ezután lehetne megbízást adni a tervezőnek a munkára. A tanulmánytervet
kormányzati szinten is hiányolni szokták. Egy sajtolást ki lehetne fizetni, csak olyan
átmérővel kell csinálni, amit a MÁV engedélyez, mert abban már át lehet vezetni a vizet és
egyéb más vezetékeket.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Fontos a tanulmányterv elkészítése? Kötelező?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nem, de a tisztánlátás érdekében célszerű
lenne. Így a lakókra történő ráterheléskor már meg tudjuk mondani a kiadások pontos
összegét.
Jakab Helga képviselő: Jól értelmezi, hogy a lakókra terhelnék a költségeket?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Igen, de megpróbálnak egyéb
megoldásokat keresni.
Gergely László képviselő: Hány telke van a Kecskerágóban az önkormányzatnak?
Dr. Császár Károlyné polgármester: 36 db. Elmondja továbbá, hogy a csatornázással
kapcsolatos problémák megoldásra kerültek.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
91/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(V. ) rendelete a
lakossági szemétszállítás díjának megállapításáról
(rendelet –tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a PTK bizottság elnökét tájékoztassa a
testületet a bizottság döntéséről.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A PTK Bizottság tárgyalta a
szemétszállítás kérdését és úgy határozott, hogy a tervezetben szereplő összeggel szemben
kérték jegyzőnőt számolja ki, ha a jelenleg érvényes szerződésnek a díját elosztják a
lakóingatlanok számával, akkor milyen összeg jön ki. Ezt az összeget próbálják betervezni a
szemétszállítási díj összegének.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Két módon végzett számítást:
a.) A 2010. évi költségvetésben 5.000,-EFt-tal van betervezve a szemétszállítási díj, mely
összeget elosztotta a 625 háztartással, kapott egy összeget, melyhez hozzászámított egy
becsült 150,-EFt-os bért és annak járulékait, hozzátette a programköltséget és az ebből
összeadott összeget elosztotta a 625 háztartással, akkor az egy háztartásra jutó szemétszállítási
díj: 11.898,-Ft/év.
Mayerné Molnár Katalin képviselő megérkezett, innen a létszám 7 fő!
b.) Megnézték, hogy az ASA Kft-nek mennyit fizetnek, megnézték ugyancsak a bért,
járulékot, programot és ez 7.343,-Ft/év összegre jött ki.
* Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Amennyiben a Zöld Híddal nem
sikerül egyezségre jutni, akkor gondolja, hogy nem fogják ennyiben hagyni az ügyet és akár
peres eljárást fognak indítani, mely évekig elhúzódhat. Ettől függetlenül az ASA-val
kapcsolatos döntést meg lehetne lépni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Sajnos hiába kéri írásban a Zöld Híd állásfoglalását,
nem hajlandóak megtenni. Május 27-én mennek Ökörtelep-völgyre egy megbeszélésre,reméli ott majd többet fog megtudni.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy körbekérdezte a környező
települések jegyzőit, náluk hogyan működik a szemétszállítás kérdése. Azt a választ kapta,
hogy nekik semmi teendőjük nincs, az ASA a lakosokkal van kapcsolatban. A szemétszállítási
díj településenként változó; 24.000,-Ft és 28.000-,Ft között van az éves díj. A nagy
konténerek szállítását kiszámlázza az önkormányzatoknak és további teendőjük nincs.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Van egy élő szerződésünk az ASA - val. Az, hogy a
szemetet hová viszik az már az ő gondjuk.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnök: A lakosságot egy tájékoztató levélben
tájékoztatni kell, hogy mennyi lesz a szemétszállítás díja. Amennyiben a Zöld Hídtól nem
kapunk kedvező választ akkor igenis a lakosság számítson arra, hogy X összeg lesz a
szemétszállítási díj a községben. Kezdjük el lassan bevezetni. Határoztak már róla a PTK
bizottsági ülésen. A 7.400,-Ft-ot találja megfelelőnek.
Gergely László képviselő: Kérdése, hogy a szemétszállítási díj, hogyan fog vonatkozni a
vikkendesekre?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Csökkentett összeget fognak fizetni.
Jakab Helga képviselő: A díjat az önkormányzatnak fogják fizetni?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen és az önkormányzat utalja tovább az ASA-nak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Adminisztrációs díjat lehet kérni a szemétdíjnál,
amennyiben az önkormányzat fogja intézni pl. csekkekre, programra, munkabérre. Biztonsági
tartalék képzését is lehetségesnek tartja, melyből a falu tisztán tartását tudnák fedezni. A
Kecskerágói szemétszállítás, hogyan oldható meg, ennek utána lett nézve?
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dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Jelen esetben a lakossági szemétszállításról
beszélünk, és a kecskerágói nem az.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: De a lakosok az ott lévő konténerekbe belehordják a
szemetet!
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen, de az a konténer az önkormányzat tulajdona,
neki számlázzák le.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A Zöld Hídnak létezik egy alapító okirata, amelyet a
polgármesterek aláírtak, vállalva, hogy amennyiben megnyílik az ökörtelepi-lerakó, akkor oda
fogják hordani a szemetet. Külön nyilatkoztatták az önkormányzatokat arról, hogy vállalják-e,
melyben Csörög korábbi polgármestere úgy vállalta, hogy abban az esetben amennyiben az
ASA-val kötött szerződésünk megszűnik. Véleménye szerint jogásszal érdemes lenne
megvizsgáltatni az ügyet, mert a Zöld Híd követelése nem jogos.
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2011-ben 7.400,-Ft/év levéllel kiküldeni, hogy jövőre
félő, hogy több lesz. Javaslata a 8.000,-Ft/éves összeg.
Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szemétszállítás
díját a tervezet 4.§.(1) bekezdés: 8.000,-Ft/év, a tervezet 4.§.(2) bekezdés: 4.000,- Ft/év
összegben határozza meg és ezen összegek beemelését kéri a rendeletbe, - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:

92/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a szemétszállítás díját
- tervezet 4.§.(1) bekezdés: 8.000,-Ft/év
- tervezet 4.§.(2) bekezdés: 4.000,- Ft/év összegben
határozza meg és ezen összegek beemelését kéri a rendeletbe.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
* Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A PTK Bizottság ülésén a
negyedéves díjbeszedés mellett és az egységes, 120 l-es kukaméret mellett döntöttek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
egységes 120 l-es – kukaméretet meghatározását, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen, 2 nem
szavazattal meghozta határozatát:
93/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a szemétszállításról szóló rendelet szövegezésénél
az egységes - 120 l-es kukaméretet meghatározásáról
(3.§.(1) bek.) döntött.
A képviselő-testület e határozat tartalmát kéri a
rendeletbe beemelni.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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* Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
negyedéves szemétszállítási díjfizetést (tervezet: 5.§.(2) bekezdés), - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:
94/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a rendelet-tervezet 5.§.(2) bekezdésében a
negyedéves szemétszállítási díjfizetést.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
lakossági szemétszállítási díjakról szóló rendelet-tervezetet a most meghozott 92., 93. és
94/2011.(V.18.) határozatok szerinti módosításokkal, melyek a negyedéves fizetésre, az
egységes díjösszegre, az egységes kukaméretre vonatkozik, - az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek
elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta rendeletét:

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
9/2011.(V.25.) rendelete
a lakossági szemétszállítás díjának megállapításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének /2011.(V. ) rendelete a
házasságkötés hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről
és az anyakönyvi eljárás díjairól
(rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a PTK bizottság elnökét, hogy tájékoztassa a
testületet a rendelet-tervezet kapcsán hozott bizottsági döntésről.
* Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Elmondta, hogy több döntés is
született. A bizottság javaslata, hogy a
- tervezet 3.§. 4.bek.-nél a házipénztárba történő befizetés az esketés előtt 5 munkanappal
történjen meg, valamint
- a tervezet 3.§.(2) bekezdés b.) pontja - az anyakönyvvezető a hivatali helyiségen kívüli
esketésre - 20.000,-Ft-ra módosuljon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy tervezet 3.§. 4.bek.-nél a házipénztárba történő befizetés az esketés
előtt 5 munkanappal történjen meg , - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:
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95/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A rendelet- tervezet 3.§. 4. bekezdését módosítja:
„(4) Az (1) és (2) bekezdésekben meghatározott
díjat az anyakönyvi eseményt 5 munkanappal
megelőzően a házipénztárba készpénzbefizetéssel
vagy az önkormányzat költségvetési számlájára
átutalással kell teljesíteni. „
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e
határozat tartalmát a rendelet szerkessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a tervezet 3.§.(2) bekezdés b.) pontja - az anyakönyvvezető a
hivatali helyiségen kívüli esketésre - 20.000,-Ft-ra módosuljon, - az kérem igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:
96/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta, hogy a rendelet-tervezet 3.§.(2) bekezdés
b.) pontja - az anyakönyvvezető a hivatali helyiségen
kívüli esketésre - 20.000,-Ft-ra módosuljon.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e
határozat tartalmát a rendelet szerkessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
* Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A bizottság javasolja, a tervezet
3.§. (2) bekezdését kiegészíteni úgy, hogy a hivatali helyiségen kívüli és munkaidőben tartott
anyakönyvi eseményért is díjat kelljen fizetni.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Az anyakönyvvezető munkaidőn belüli esketésért
járó díjazás megállapítása ellen törvényességi észrevételt tesz, azt nem tartja elfogadhatónak.
Munkaidőben az anyakönyvezető a illetményéért dolgozik és nem külön díjazásért.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a tervezet 3.§. (2) bekezdését egészítse ki a képviseló-testület úgy,
hogy a hivatali helyiségen kívüli és munkaidőben tartott anyakönyvi eseményért is díjat
kelljen fizetni, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:
97/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a tervezet 3.§. (2) bekezdését:
„(2) Az anyakönyvvezetőt hivatali helyiségen kívül
tartott, munkaidőn belüli és kívüli anyakönyvi esemény
díjazásaként választása szerint a”….
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e
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határozat tartalmát a rendelet szerkessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
* Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolja, hogy a tervezet 3.§. 1. bekezdésében
szereplő pihenőnapon, vagy munkaidőn kívüli esketés díját 8.000,-Ft helyett 10.000,-Ft-ban
állapítsa meg a képviselő-testület.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a tervezet 3.§. (1) bekezdésében szereplő pihenőnapon, vagy
munkaidőn kívüli esketés díját 8.000,-Ft helyett 10.000,-Ft-ban állapítsa meg a képviselőtestület, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal meghozta határozatát:
98/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a pihenőnapon vagy munkaidőn kívüli
esketés díjának 10.000,-Ft-ban történő meghatározását.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy e
határozat tartalmát a rendelet szerkessze be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a módosításokkal
egybeszerkesztett rendelet-tervezetet:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkossa a
házasságkötés hivatali helyiségen, illetve a hivatali munkaidőn kívüli engedélyezéséről és
az anyakönyvi eljárás díjairól szóló rendeletét a 95., 96.,97. és 98/2011.(V.18.)
határozatokban foglalt módosításokkal egybeszerkesztve, - az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek
elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, 1 nem
szavazattal megalkotta rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
10/2011.(V.25.) rendelete
a házasságkötés hivatali helyiségen, illetve a hivatali
munkaidőn kívüli engedélyezéséről és az anyakönyvi
eljárás díjairól.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2010. évi működéséről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérte a PTK és a SZOK bizottság elnökeit, hogy
ismertessék bizottságaik javaslatait.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A bizottság elfogadásra javasolja a
testületnek a Polgármesteri Hivatal 2010. évi működéséről szóló beszámolót. Javasolják
továbbá, hogy a polgármesteri hivatal bővítésével kapcsolatos javaslatot a június 15. napján
tartandó ülésre készítse elő a polgármester és a jegyző, hogy az írásos előterjesztés alapján
érdemben tudjanak tárgyalni a bővítésről.
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Mayerné Molnár Katalin SZOK bizottság elnöke: Elmondta, hogy a SZOK bizottság tagjai
egyetértenek a PTK Bizottság döntésével.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Polgármesteri Hivatal 2010. évi működésével kapcsolatos beszámolót és a Hivatal bővítésével
kapcsolatos lépések megtételét, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
99/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2010. évi
működéséről szóló beszámolót, valamint a Hivatal
bővítésével kapcsolatos lépések megtételét
Határidő: azonnal, illetőleg 2011. június 15.
Felelős: polgármester, jegyző
6. Bányaszolgalmi jog alapítása a 12633 hrsz. ingatlanon
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a PTK bizottság elnökét ismertesse a
bizottság döntését.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Elmondta, a PTK Bizottság
megtárgyalta a kérdést és felhatalmazza a polgármestert, hogy az ügyben eljárjon, melynek
elfogadását javasolják a Képviselő-testületnek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
12633. hrsz.-ú ingatlanon bányaszolgalmi jog alapítását és az ingatlanra felajánlott 383.100,Ft kártalanítási összeget, továbbá felhatalmazza a polgármester, hogy az ügyben eljárjon, - az
kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
100/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
Mint az ingatlan tulajdonosa nyilatkozik, hogy
elfogadja a 12633 hrsz.-ú ingatlanon bányaszolgalmi
jog alapítását és az ingatlanra felajánlott 383.100,- Ft
kártalanítási összeget.
Egyúttal a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy az ügyben eljárjon, a szerződést (megállapodást) aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7.
7.1. Sződ-Csörög Közoktatási Társulási Megállapodás (tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a SZOK bizottság elnökét tájékoztassa a
testületet, milyen döntést hozott a kiadott tervezet áttanulmányozása után a bizottság.
Mayerné Molnár Katalin SZOK bizottság elnöke: A bizottság a közös testületi ülésen a
megtárgyalt változtatásokkal elfogadásra javasolja a megállapodást.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felsorolta a közoktatási társulási megállapodásban
eszközölt változtatásokat, melyek a következők:
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- 1. old. 6. pont a szövegből: az óvoda kerüljön kihúzásra kerül, mert csak az iskolára kötjük
a módosított megállapodást
- 2. old. i. pont: késedelmes fizetésre jegybanki alapkamatot számítsanak fel kerüljön
kihúzásra
- 3. old. e. pont: az étkeztetés kérdését rendezni kell, mert az a kiadott tervezetből nem
értelmezhető
- 3. old. g. pont: az inkasszó kivételét javasolják
13-14. pontokat kihúzni javasolják
28. elütések javítása szükséges
31. elütések javítása szükséges
- mellékletek hiányoznak.
Dr. Nyitray Judit ügyvédnőnél rákérdez, hogy a módosításokkal megfelelő lesz-e a
megállapodás és megkéri ezeket építse be Sződ jogi képviselője és polgármestere a
tervezetbe. Az együttes ülés előtt Sződ polgármesterével és jogi képviselőjével még egyszer e
módosításokról egyeztetni fognak május 26. napján, és ezután lesz végleges a tervezet.
Ismételten felhívja a képviselők figyelmét, hogy Sződ –Csörög Önkormányzatok Képviselőtestületeinek együttes ülése május 26-án (csütörtökön) 17.30 órától lesz.
A polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
módosítások végrehajtásával, – az előbb felsoroltak szerinti Sződ - Csörög Közoktatási
Társulási Megállapodást, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
101/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a módosításokkal;
- 1. old. 6. pont a szövegből: az óvoda kerüljön kihúzásra
kerül, mert csak az iskolára kötjük a módosított megállapodást
- 2. old. i. pont: késedelmes fizetésre jegybanki alapkamatot
számítsanak fel kerüljön kihúzásra
- 3. old. e. pont: az étkeztetés kérdését rendezni kell, mert
az a kiadott tervezetből nem értelmezhető
- 3. old. g. pont: az inkasszó kivételét javasolják
13-14. pontokat kihúzni javasolják
28. pont: elütések javítása szükséges
31. pont: elütések javítása szükséges
- mellékletek hiányoznak
Sződ-Csörög Közoktatási Társulási Megállapodást.
Határidő: 2011. május 26.
Felelős: polgármester
7.2. Dr. Császár Károlyné polgármester:
Sződ község jegyzője átirata szerint a Magyar Államkincstár a Hunyadi János Általános
Iskola Törzskönyvi nyilvántartásához az Alapító Okirat ismételt módosítását kérte az
alábbiak szerint:
• Az alapító okirat 2. pontjában fel kell tüntetni az alapító megnevezést.
• Az alapító okirat 7 pontjában szereplő szakágazat szám mellett fel kell tüntetni az
„alapfokú oktatás” kifejezést. E pont többi részét javasolt hatályon kívül helyezni
mivel 2009 december 31-ig ellátott szakfeladatokat sorolja fel.
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Ebbe a pontba kerül feltüntetésre a sajátos nevelési igényű gyerekek speciális
eseteinek megnevezése.
• Az alapító okirat 11 pontjában a jogszabályok megnevezése mellett szerepeltetni
szükséges a jogszabályok számszerű megjelölését is.
Sződ község jegyzője kéri a képviselő- testületet, hogy a Magyar Államkincstár által kért
változtatásokat fogadjuk el, ezzel az alapító okiratot módosítsuk.
A polgármester felkérte a SZOK Bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság e táérgyban
hozott határozatát.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: A SZOK Bizottság megtárgyalta az oktatási intézmény
alapító okiratának módosítását és a MÁK észrevételezése szerinti módosítás elfogadását
javasolja.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Hunyadi János
Általános Iskola Törzskönyvi nyilvántartásához az Alapító Okiratot ismételten módosítja az
alábbiak szerint és a határozatban már szerepeltett formában;
• Az alapító okirat 2. pontjában fel kell tüntetni az alapító megnevezést.
• Az alapító okirat 7 pontjában szereplő szakágazat szám mellett fel kell tüntetni az
„alapfokú oktatás” kifejezést. E pont többi részét javasolt hatályon kívül helyezni
mivel 2009 december 31-ig ellátott szakfeladatokat sorolja fel.
Ebbe a pontba kerül feltüntetésre a sajátos nevelési igényű gyerekek speciális
eseteinek megnevezése.
• Az alapító okirat 11 pontjában a jogszabályok megnevezése mellett szerepeltetni
szükséges a jogszabályok számszerű megjelölését is,az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
102/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja a Hunyadi János Általános Iskola alapító
okiratát az alábbiak szerint:

„ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT
Hunyadi János Általános Iskola
Az alapító okirat 2.a) pontja az alábbiak szerint egészül ki:
a.) Az intézmény irányítója, fenntartója, alapítója
b.) Az alapító okirat 7. pontja hatályon kívül helyezve, helyébe
az alábbi szöveg lép:
* Szakágazat száma: 852010 alapfokú oktatás
* Sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló: az a
gyermek, tanuló, aki a szakértői és rehabilitációs bizottság
szakvéleménye alapján
a) testi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékos, autista, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan
fogyatékos, a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének
organikus okra visszavezethető tartós és súlyos rendellenességével
küzd,
b) a megismerő funkciók vagy a viselkedés fejlődésének organikus
okra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenességével küzd;
c.) Az alapító okirat 11. pontja az alábbiak szerint módosul:
* A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992 évi XXXIII tv,
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valamint a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXXII.
törvény alapján.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

8. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mindenki megkapta az anyagot áttanulmányozásra,
akinek észrevétele van tegye meg.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló polgármesteri és SZOK bizottsági beszámolót, - az
kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
103/2011. (V. 18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a polgármester és a SZOK bizottság átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
9. Csörög Község vagyonával való gazdálkodás-felelősség kérdése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A PTK Bizottság elnökének felvetésére a bizottság
megtárgyalta a kérdést, felkérte a bizottság elnökét ismertesse álláspontjukat.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Határozatban kérik a jegyzőt, hogy a
következő ülésre (június 15-re) dolgozzon ki egy rendszert, hogy milyen formában kell és
lehet az önkormányzat tulajdonában lévő eszközöket és ingatlanokat használni. Az átadásátvétel szabályozása történjen meg, mivel sok eszköznek nyoma vész. A felelősség
kérdésének a hangsúlyozása igen fontos. Legyen lehetőség a felelősség megállapítására.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy meglett a tettes, aki
korábban a Művelődési Háznál eltulajdonította a gázórát. Szeretné meghívni az új váci
rendőrkapitányt a következő testületi ülésre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a
polgármestert és a jegyzőt, hogy 2011. június 15-re dolgozzák ki az önkormányzat
valamennyi intézményére vonatkozó felelősségi rendszert, mely pontosan meghatározza,
hogy az önkormányzat mely intézménye, kinek a hatáskörébe tartozik, ki a felelőse az ott lévő
vagyonnak , ki kezeli a kulcsokat, ki kezeli az eszközöket stb., milyen formában kell
dokumentálni az átvételt-átadást, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
104/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy dolgozzák
ki az önkormányzat valamennyi intézményére vonatkozó
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felelősségi rendszert, mely pontosan meghatározza, hogy az
önkormányzat mely intézménye, kinek a hatáskörébe tartozik,
ki a felelőse az ott lévő vagyonnak, ki kezeli a kulcsokat,
ki kezeli az eszközöket stb. milyen formában kell dokumentálni
az átvételt-átadást.
Határidő: 2011. június 15.
Felelős: polgármester, jegyző
10. Óvodavezetői,- pedagógusi pályázat eredményének megtámadása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az óvodavezetői pályázat eredményének
megtámadását jelezte az a személy, aki nem nyert a pályázat során. Elöljáróban elmondta,
hogy Dr. Nyitray Judit ügyvédnőt bízták meg az önkormányzat képviseletével tárgyi ügyben.
Megdöbbenéssel olvasta Jakab Helga képviselő nyilatkozatát, melyet messzemenően elítél.
Etikátlannak tartja, hiszen Jakab Helga képviselő az önkormányzat ellen szól, már csak azért
is, mert ha perre kerül a esetlegesen az önkormányzatnak anyagi kárt okozhat. Azért is
etikátlannak tarja, hiszen a jelenlegi óvodavezető, Nagyházi Judit megválasztására a
képviselőnő is igennel szavazott. Nagyházi Judit óvodavezető még becsületsértésért és
rágalmazásért pert is indíthatna a képviselőnő ellen. Megdöbbent azon is, hogy Pálinkás Lajos
volt alpolgármester igazolta a levél tartalmát. A pályázati eljárás törvényesen zajlott le. Az
akkori testület egyhangúlag megszavazta, az óvodavezető személyét és pályázata a
legalkalmasabb volt az óvodavezetői pozíció betöltésére. Felháborodott azon is, hogy a
képviselőnő 2011. április 13-án írt nyilatkozata előtt vagy után, de megtisztelhette volna a
Képviselő-testületet, azzal, hogy bejelenti; megkereste őt a vesztes pályázó ügyvédje, hogy
nyilatkozzon a pályázat lebonyolításával kapcsolatban. Felkérte Jakab Helga képviselőt, hogy
nyilatkozzon ez ügyben.
Jakab Helga képviselő: Nem Nagyházi Judit személye ellen van kifogása, hanem amik ott
elhangzottak. Azon a bizonyos képviselő-testületi ülésen valóban Nagyházi Juditot
választották meg és személy szerint ő azért szavazta meg, hogy az óvoda működése
elindulhasson. Létszámban úgy tudja hatan voltak és a minősített többséghez szükség volt a
szavazatára. Megszavazta Nagyházi Juditot azzal, a feltétellel, hogy Eszenyi-Szabó Marianna
alkalmazásra kerül, ha nem is helyetteseként de alkalmazásra kerül. A jelenléti ív szerint, akik
akkor ott voltak az ülésen, valóban abban maradtak, hogy Nagyházi Judit óvodavezető,
Eszenyi-Szabó Marianna pedig az alkalmazottja vagy helyettese lesz, még javaslatot is tett az
akkori alpolgármester, hogy lehet esetleg helyettesként őt megválasztani tekintettel, hogy ő az
óvodavezető, mint munkáltató. Semmiféle etikátlanságot nem követett el, hogy a maga
részéről leírta az igazságot és nem az önkormányzat ellen van, hanem, mert úgy gondolja,
hogy ezt nem lehet szó nélkül hagyni. Itt egy ember meg lett tévesztve, félre lett vezetve, meg
lett neki mondva, hogy fel lesz véve. Egészen augusztus 27-ig az állt fenn, hogy őt alkalmazni
fogják, azonban ezt követően azt a választ kapta Eszenyi-Szabó Marianna, hogy nem. Akkor
azon a testületi ülésen jegyző asszony is gratulált a Mariannak ill. minden képviselő gratulált
a Mariannak és Nagyházi Juditnak és jegyző asszony is közölte a Mariannal, hogy jó lesz
neki itt, egyébként is több lesz neki a fizetése mint Nagyházi Juditnak ezt saját fülével
hallotta. Ismételten elmondta, hogy ő nem az önkormányzat ellen van, hanem, hogy
Mariannak valami meg lett ígérve, ő a munkaviszonyát megszüntette ez miatt, a mai napig
nem tud elhelyezkedni és Nagyházi Judit is megígérte neki itt, hogy igenis akkor Mariann itt
fog dolgozni a testület előtt, mely a jegyzőkönyvbe ez nem került bele. Bizonyítani nem tudja,
hogy mi hangzott el, úgy érzi ezt fel kellett vállalnia, mivel ez a hölgy a mai napig munka
nélkül van. Ez pontosan az óvodavezetőtől etikátlan, mert nem kellett volna hitegetnie. Ez a
nő tényleg szeretett volna itt dolgozni függetlenül attól, hogy mennyi lett volna a jövedelme.
Mivel a jelenlegi polgármester akkor munkaügyes volt, és nem lett tőle megkérdezve, hogy
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kevesebb bérért is elvállalta volna a munkát. Szerette volna a szakmai tudását kamatoztatni,
tehát ő kevesebb bérért is elvállalta volna ezt a munkát. Nem érzi azt, hogy etikátlanul járt
volna el, elnézést kér, ha úgy tűnne, hogy az önkormányzat ellen van.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Valóban ő volt a munkaügyes a jelzett időpontban, de
ettől függetlenül a közalkalmazotti törvény kimondja, hogy a végzettségnek megfelelő
kategóriába kell besorolni a munkavállalót.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Béralkunak helye nincs.
Jakab Helga képviselő: Továbbra is fenntartja, hogy lesz-e szankció, vagy nem lesz
szankció. Nem tudja, hogy a Képviselő-testület hogyan fog dönteni, kérése, hogy nézzék meg
az akkori testületi ülésen kik voltak ott és mi hangzott el.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A jegyzőkönyv nem tartalmazza az elmondottakat.
Jakab Helga képviselő: A jegyzőkönyv nem tartalmazza.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hogy határozat volt, vagy csak
háttérbeszélgetés. Törvénytelen, hogy az óvodavezető pályázatának kedvező elbírálását olyan
feltételhez kössék, hogy ő ezt, vagy azt fel fog venni. Azért nem kerülhetett a jegyzőkönyvbe,
mert ez a felvetés már magában törvénytelen. Ne próbáljanak meg valakit felelősségre vonni
mondjuk a község jegyzőjét azért, hogy felhívja a testület figyelmét arra, hogy ahogy
ténykedik az nem felel meg a törvényességnek.
Jakab Helga képviselő: Azt viszont lehet, hogy szeretettel várunk és dolgozzál nálunk.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ez a te emléked, személyesen nem volt akkor még
jelen, amire hagyatkozni tud az a jegyzőkönyv ill. a törvények. Abban a pillanatban amikor
megválasztanak egy óvodavezetőt, az ő kompetenciájába tartozik a beosztottak kiválasztása.
Egyetlen egy képviselő sem tehet ígéretet semmire. Nem lehet feltételeket szabni, miért
kérdezték volna meg, hogy eljött volna-e kevesebb bérért, hiszen az törvénytelen lett volna.
Ami viszont lejön a képviselő asszony leveléből, az az, hogy abszolút nem gondolkozott el
azon, hogy ezzel az önkormányzatnak milyen kárt okozhat. Mert most minden erejével azon
dolgozik, hogy két millió forintos kárt okozzon az önkormányzatnak.
A törvényeket be kell tartani. Egyébként is az óvodavezető kompetenciájába tartozik, hogy a
munkatársait kiválassza. Kérdése Jakab Helga képviselőhöz, hogy elgondolkodott-e azon,
milyen kárt okoz az önkormányzatnak. Ezzel az akciójával kb. 2.000,-E Ft-tal károsíthatja
meg az önkormányzatot.
Jakab Helga képviselő: Ez nem ő miatta van és ha kétmillió forintot ki kell fizetni akkor az
önkormányzat tévedett.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tévedésben van, azoknak a képviselőknek kell a két
millió forintot kifizetni, akik felelőtlenül ígérgettek, holott nem ígérhettek ilyet. Nevesítse a
hölgy, hogy kik voltak azok a képviselők akik neki ígérgettek és perelje be őket. A
képviselőnő leírta levelében azt is, hogy újra kiírták a pályázatot és úgy, hogy a védence az
kedvezőtlenebb helyzetbe kerüljön. Mielőtt ilyet leír, az előtt vegye elő mind a két pályázati
kiírást, hasonlítsa össze és utána írjon bármit le. Tudniillik ő vette a fáradtságot és
összehasonlította a kettőt a májusi kiírás tartalmazza, hogy a képesítési feltételek, hogy
legalább 5 éves óvodapedagógusi munkakörben eltöltött gyakorlat szükséges és előny, hogy
jelenleg is alkalmazásban álló óvodapedagógus. Ez a feltétel a következő kiírásban ugyanígy
jelent meg. Nem lett rajta semmi sem módosítva, a második kiírásban az lett hozzátéve, hogy
a próbaidő 6 hónap, mely egyik felet sem érintette hátrányosan. Hozzá lett téve, hogy az
iskolai igazolások másolatát és az erkölcsi bizonyítványt kell csatolni. Csak ez lett hozzátéve,
ez egyik felet sem érintette hátrányos módon. Nyilatkozatával az egész testületet vádolta be.
Az előző testület bűneiért most az újnak kell bűnhődnie. Egy embert ezzel a nyilatkozatával
hazugnak nevez,- ezt végiggondolta? Mindenkin átgázolónak nevezett, megvezette a
testületet! Azért mert képviselő az nem jogosítja fel arra, hogy egy másik embert alaptalanul
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megvádoljon és ilyen módon megsértsen. Kérése, hogy tanúsítson önmérsékletet, mert ha az
óvodavezető nem is, de más ember beperelheti. Az emberek becsületével nem lehet játszani!
Jakab Helga képviselő: Igen, nem lehet játszani, de akkor ne mondja a testület előtt, hogy
alkalmazni fogja. Ne mondja, hogy itt fog az óvodában dolgozni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ezt az ígéretet nem látta a jegyzőkönyvben leírva.
Jakab Helga képviselő: Nem fogja látni, mert szándékosan nem került bele a
jegyzőkönyvbe.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Akkor most ezek szerint megvádolod jegyzőkönyv
hamisítással a község jegyzőjét, az akkori alpolgármestert Pálinkás Lajost és a jegyzőkönyv
hitelesítőjét. Akkor most három embert megvádoltál jegyzőkönyv hamisítással?
Jakab Helga képviselő: Akkor ez miért nem került bele a jegyzőkönyvbe. Jegyző asszony
mondja el a testület előtt miért nem került bele a jegyzőkönyvbe, hogy azon a bizonyos
testületi ülésen, mi hangzott el és miről volt szó.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Azt tudja elmondani, mert így tisztességes, hogy:
- 03. 17-i jegyzőkönyvből idéz: „Jegyző kiemeli, hogy a leendő vezető feladata lesz a leendő
alkalmazottak kiválasztása” Ennek a jegyzőkönyvnek a hitelesítője Viszus István volt. Ebben
írták ki az első pályázatot. Ez a kiírás 10 egyhangú szavazattal megtörtént.
- 05.19-i jegyzőkönyvből idéz: az óvodavezetői pályázat elbírálására meghatározott határidőt
módosították, az ülésről hiányzott Antal László és Mayerné Molnár Katalin. Jegyzőkönyvhitelesítő Dr. Bonyhády Elemér László volt. A kiírt pályázat benyújtási határidejét május 31re módosították, mert a közlöny átfutási idejébe a kiírás nem ment bele. 8 igen egyhangú
szavazattal elfogadásra került. Óvodavezetői pályázat kiírásánál Feketéné elmondja „a testület
által megválasztott vezető fogja a beérkező pályázatokat elbírálni” Javasoltam, hogy a kiírt
pályázatban legyen kérés a 6 ill. 8 órás munkavégzést vállalják-e, és jelentsen előnyt a
fejlesztőpedagógusi végzettség 8 egyhangú igen szavazattal elfogadásra került. Az
óvodapedagógusi pályázat kiírásra került, beosztott óvónőről beszél és ezeket a határozatokat,
mind egyhangú határozattal hozta meg a képviselő-testület.
- 06.16-án jegyzőkönyv-hitelesítő Viszus István volt, hiányzott Antal László, Dr. Bonyhády
Elemér László és Mayerné Molnár Katalin. A 151-es határozatot 6 igen, 1 nem szavazattal
hozta meg a testület.(Hegedűsné polgármester volt a nem szavazó) A határozat tárgya, hogy
nyilvános ülésen hallgassa meg a pályázókat a testület és hozza meg a döntést az óvodavezető
személyével kapcsolatban. Feketéné jegyző, mint előterjesztő elmondta, hogy mindkét
pályázó rendelkezik a pályázati kiírásban szereplő megfelelő végzettséggel, azzal a
különbséggel, hogy az egyiknek van jelen pillanatban aktív óvodapedagógusi gyakorlata a
másiknak nincs. Eszenyi-Szabó Mariann itt mondta, hogy nem öt év a gyakorlata, mert 1991.
óta dolgozott folyamatosan 2008-ig. Jegyző elmondta, hogy a kiírás szerinti előny az a
Nagyházi Judit személyénél áll fönn, tehát a kiírás alapján a testület akkor követhetett volna el
hibát, ha kiírta volna a pályázatba, hogy ilyen-olyan feltételekkel lehet pályázni, és előny ezt
jelent és nem az előnyt biztosító személyt hozta volna ki nyertesnek. Kurucz Attiláné a
Kulturális és Oktatási Bizottság elnöke elmondta, hogy a bizottság két pályázót talált
megfelelőnek, és egyhangú szavazattal Nagyházi Juditot támogatják. Pálinkás Lajos
alpolgármester mondta: legyen vezető és helyettes is. Feketéné elmondta: hogy a helyettes
megválasztása nem a testület hatásköre, hanem a leendő vezető jelöli ki helyettesét. Jegyző
felhívta a figyelmet törvénytelen lenne, ha ezt a testület tenné meg (hatáskörelvonás). Kurucz
Attiláné a bizottság ülésén még azt is megkérdezte vállalnák-e az óvónői állást is, ha nem
kapnák meg a vezetői megbízást? (Ezt mindenkitől megkérdezte!)Jegyző ismételten
figyelmeztette a bizottságot, hogy az óvónők kiválasztása a vezető óvónő hatáskörébe tartozik
ellenkező esetben törvénytelenség valósulna meg. Kurucz Attiláné bizottság elnöke: Valóban
jó lenne megtartani mindkettőjüket;- Nagyházi Judit legyen az óvodavezető, kisebbségi
szempontból is megkérdezték őt és megfelelőnek találták. A képviselő testület (152
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határozatnál tartunk) 5 igen és 2 nem szavazattal (nem szavazatok: Viszus István és Jakab
Helga), 6 igen szavazat kellett volna a minősített többséghez, ezért nem volt érvényes a
szavazás. A következő szavaztatás az volt, hogy az Eszenyi-Szabó Mariann pályázót
óvodavezetőnek választja a testület 3 igen, 4 nem szavazattal (153 határozat) nem szavazat
volt: Gergely László, Kurucz Attiláné, Verdes József és Pálinkás Lajos. Hegedűsné
megállapította, hogy a testület nem választott óvodavezetőt. Új pályázatot kell kiírni. Az új
pályázat kiírásra került.
- 08.16. Jegyzőkönyv-hitelesítő volt Antal László. Hiányzott a polgármester, mert már fel volt
függesztve. Hiányzott Gergely László, Mayerné Molnár Katalin és Verdes József. 6 fő volt
jelen. Feketéné megjegyezte, hogy mind a két személy megfelel az óvodavezetői pályázat
kiírásának, viszont a pályázat úgy lett kiírva, hogy előnyt jelent, ha a pályázó gyakorló
óvodapedagógus és Eszenyi-Szabó Mariann jelenleg nem az. Viszus István megkérdezte
Nagyházi Judittól, hogy ha jelenleg is dolgozik, akkor hogyan tud 23-án munkába állni.
Eszenyi-Szabó Mariann viszont nem dolgozik. Nagyházi Judit pályázó válasza: igen munkába
fog tudni állni a jelzett időpontban, amennyiben ő nyeri el a pályázatot. Ezután Pálinkás Lajos
szavazásra bocsátotta az óvodavezetői pályázatot; aki egyetért azzal, hogy Nagyházi Judit
pályázatát fogadják el, az igennel szavazzon. 6 igen egyhangú szavazattal Nagyházi Judit lett
elfogadva. Pálinkás Lajos alpolgármester a szavazás végén azt mondta Nagyházi Judit lett
megválasztva óvodavezetőnek és Eszenyi-Szabó Mariannak óvónői állást tudnak felajánlani.
Ezzel kapcsolatban még azt szeretné mondani, hogy az igazsághoz az is hozzátartozik,
hogyha valaki elolvas egy pályázatot és úgy gondolja, hogy annak megfelel, úgy gondolja,
hogy van annyi szakmai gyakorlata, tudása, hogy nyertesként azt az álláshelyet el fogja tudni
látni, akkor egy óvodavezetői pályázatot benyújtó személynek tisztában kell lennie azzal,
hogy egy óvodavezetőt , illetőleg egy beosztott óvónőt ki nevez ki .Ha ő akar óvodavezető
lenni, akkor bizonyos munkaügyi kérdésekkel tisztában kell lennie. Amennyiben ő lesz az
óvodavezető akkor a testület fog döntéseket hozni, vagy a beosztottak megválasztása az ő
kompetenciája? Itt bárki bármit mondott,- nem volt felhatalmazása rá. Zárásként el szeretné
mondani, hogy az első etapban, ha jól emlékszik 5 jelentkező volt és minden egyes
pályázónak megköszönték a pályázati anyagát, gratuláltunk a szép pályázati anyagához és azt
mondtuk lesz még óvodapedagógusi állás, melyre nyújtsanak be óvodapedagógusi pályázatot.
Ezt mindenkinek elmondták. Végezetül elmondta egy óvodavezetőnek minimális szinten
mindenképpen alapvető munkaügyi kérdésekkel tisztában kell lennie. Tudnia kellene, hogy a
beosztottjait ő fogja megválasztani. Senkinek nem volt hatásköre óvodapedagógusi állást
ígérni, de biztos, hogy ezt nem is tette senki.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem tudja mikor ki biztatta Eszenyi-Szabó
Mariannt, talán nevesíteni kellene a biztatókat és őket felelősségre vonni. Nem az
önkormányzatot, és nem a testületet. A testületet csak az általa hozott határozatai alapján lehet
felelősségre vonni. Az, hogy induljon egy pályázaton az nem biztatás, az csak az, hogy
mérettesse meg magát. Aki azt mondta ennek a hölgynek, hogy biztosan övé lesz az állás az
vállalja érte a felelősséget. Most, hogy végighallgatta a jegyzőkönyveket és tapasztalta, hogy
a jegyző hányszor figyelmeztette a testületet, hogy meddig terjed a testület kompetenciája,
ettől fogva a jegyző felelőssége fel sem merül fel. Az, hogy ki mit beszél a folyosón, az nem
számít.
Jakab Helga képviselő: Ez az ülésen hangzott el. Az, hogy nincs a jegyzőkönyvben benne az
elég nagy baj.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A jegyzőkönyvek hitelesítésre került.
Jakab Helga képviselő: A jegyző asszony is azt mondta, hogy szeretettel látnák itt.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen, mindenkinek gratuláltam.
Jakab Helga képviselő: Elhangzott az ülés végén, hogy szeretettel várják Eszenyi-Szabó
Mariannt az óvodában, mint óvodapedagógus.
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Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Olyan dolgokat mond Jakab Helga, melyeket a
testület nem mondhatott. Szándékosan kárt okoz a községnek, mert ha véletlenül - amit nem
tart valószínűnek - pert nyernének akkor a megítélt összeget ki kell fizetni. Az sem érti, hogy
eltelt 9 hónap és a testületnek ezzel kell foglalkoznia, ezzel más sokkal fontosabb dolgoktól
elrabolva az időt.
Jakab Helga képviselő: Nem 9 hónap után kellett ezzel foglalkozni, mert korábban már
kapott írásos megkeresést a hivatal az ügyben.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem érti, miért Jakab Helgával leveleznek és miért
nem a polgármestert keresik. Biztos voltak olyan személyek, akik biztatták a pályázót és
azokat kereste meg. Az sem világos számára miért ír le valótlan dolgokat a képviselő asszony.
Az is furcsa, hogy csak Jakab Helga képviselőt kereste meg az illető, más képviselőket
viszont nem. Nem tartja korrekt dolognak a képviselőnő nyilatkozatát, főleg azért sem, mert
valótlan dolgokat fogalmazott meg benne, hiszen a pályázati kiíráson változtatás nem is
történt. Ha az állítja, hogy nem hazudhat, akkor ne is tegye, de a levele azt igazolja, hogy
valótlanságokat állít.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a testületet, hogy Dr. Nyitray Juditot
bízták meg a peres eljárással.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: A tegnapi SZOK ülésen azt beszélték, hogy szeretnék
áthárítani a felelősséget azokra a képviselőkre, akik az akkori ülésen részt vettek és szavaztak.
Vizsgálják felül a jegyzőkönyveket. Kár ne érje a falut. A jövőben pedig mindenki fontolja
meg mit beszél.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, amikor az ügyvéd megkereste
jelezte azt a polgármesternek?
Jakab Helga képviselő: Most nem, viszont az ügy elindításakor jelzett.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Miért nem jelezte az ügyvédnek, hogy a polgármestert
keresse meg az ügyben és ne a képviselő asszonnyal levelezzen.
Jakab Helga képviselő: Nem tudja mennyiben változott volna az ügy abban az esetben.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Annyiban, hogy nem tett volna ilyen felelőtlen
nyilatkozatot, mellyel kárt okozhat az önkormányzatnak és becsületében megsért egy másik
embert.
Jakab Helga képviselő: Miért okoztam kárt, pontosan azért jelzett, hogy ne kerüljön perre
sor.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Mondja el, hogy jelen esetben ezek után, hogy nem
érné kár az önkormányzatot? Hogyan óvná meg az önkormányzatot, hogy kár ne érje?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Meg fogják hurcolni az önkormányzatot,
attól függetlenül, hogy ki kerül ki nyertesen a perből.
Jakab Helga képviselő: Nagyházi Judit mondja el, hogy mi történt.
Gergely László képviselő: Nyilatkozott erről.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Meg van a jegyzőkönyv. Polgármester asszony és
jegyző asszony megkérdezte Juditot mi történt.
Jakab Helga képviselő: Ő is megkérdezte Juditot, aki azt mondta, hogy valami nézeteltérés
volt köztük, véleménye szerint személyes rivalizálás.
Gergely László képviselő: Nem is lett volna egészséges ezek után, hogy együtt dogozzanak.
Jakab Helga képviselő: Akkor miért mondták neki, hogy ő lesz a helyettes?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kik mondták?
Jakab Helga képviselő: A jegyző is.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Határozottan azt mondtam, hogy nem!
Jakab Helga képviselő: Ez nem igaz.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javasolja megállapítani, hogy felülvizsgálták az
akkori jegyzőkönyveket, melyekből egyértelműen kitűnik, hogy a pályáztatás szabályszerűen
19

történt. Amennyiben valaki bármivel is biztatta a pályázót, az túllépte a hatáskörét és vállalja
érte a felelősséget.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Véleménye szerint a döntés legyen kivizsgálva, a
Képviselő-testület határolódjon el az ügytől és a felelősök kerüljenek megkeresésre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot az
elhangzotta szerint:
*aki egyetért azzal, hogy
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetői,- pedagógusi pályázat
kiírását, eredményét megvizsgálta és megállapította, hogy az önkormányzat részéről a jelölt
hivatalos biztatást nem kapott és a képviselő-testület határozott álláspontja, hogy amennyiben
valamelyik képviselő a jelöltet biztatta, az
hatáskörének túllépésével történt, így vállalja érte a felelősséget.
A képviselő-testület megállapította, hogy a pályázati pályáztatás szabályosan történt és a
leírtakkal ellentétben a kiírás nem lett megváltoztatva. A kiírás után a döntés is szabályos
volt, a pályáztató a pályázati kiírásban szereplő előnyt érvényesítette a döntésénél,az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
105/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
az óvodavezetői,- pedagógusi pályázat kiírását, eredményét
megvizsgálta és megállapította, hogy az önkormányzat
részéről a jelölt hivatalos biztatást nem kapott.
A képviselő-testület határozott álláspontja, hogy
amennyiben valamelyik képviselő a jelöltet biztatta, az
hatáskörének túllépésével történt, így vállalja érte a felelősséget.
A képviselő-testület megállapította, hogy a pályázati kiírás és
pályáztatás szabályosan történt és a leírtakkal ellentétben a kiírás
nem lett megváltoztatva.
A kiírás után a döntés is szabályos volt, a pályáztató a pályázati
kiírásban szereplő előnyt érvényesítette a döntésénél.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Szeretné megkérdezni, hogy Ikanov ügyvéd úr írja,
hogy a képviselő-testület 08.16-án új pályázót választott. Ez nem fedi a valóságot!
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Persze hogy nem!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Tehát akkor nem új pályázót választottak? Akkor
azt gondolja amit az ügyvéd úr leírt az nem fedi a valóságot.
Császár Károlyné polgármester: Szerinte mindenkinek vállalnia kell a kimondott szavaiért
a felelősséget. Javasolja, hogy a hírmondóba legyen közzétéve Jakab Helga képviselő
óvodavezetői pályázat eredményének megtámadására indított ügye.
Jakab Helga képviselő: Nem gondolja, hogy olyan nagy horderejű az ügye, hogy bekerüljön
a hírmondóba. Lejáratására megy ki a dolog.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem a lejáratásodra. Te azt mondtad vállalod a
felelősséget a tetteidért, akkor vállald is. Leírtad, hogy vállalod a nyilvánosságot.
Jakab Helga képviselő: Nem gondolja, hogy ez olyan nagy dolog lenne, amit bele kellene
írni az újságba. Ha ti ilyenek vagytok,- én is tudok olyan lenni két évig vagy három évig én
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benne vagyok és akkor, beszéljünk arról, hogy a polgármester családja gyarapítani akarja a
vagyonát azzal, hogy ugye telkeket vásárolunk, nem tudja ez miért nem kerül bele az újságba.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: És ha a polgármester asszony rokona telket kíván
vásárolni, természetesen piaci áron, azzal miért károsítja meg a községet?
Jakab Helga képviselő: Mert más is meg szeretné vásárolni azt a telket.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nyilván, ha lesz több jelentkező, akkor lesz
versenyeztetés. Akkor aki többet fizet érte azé lesz.
Jakab Helga képviselő: Aha, feltételezem.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ne feltételezgessél, mert megint sértegetsz
embereket. Hogy jössz ahhoz, hogy mindig embereket megsértsél, vádoljál alaptalanul.
Ha nem lesz benne az újságban, akkor ki fogja szórólapozni, hogy milyen módon viszonyulsz
a saját önkormányzatodhoz, akinek esküt tettél.
Gergely László képviselő: Természetes dolog, ami testületi döntés az kerüljön bele az
újságba. Sokat foglalkoznak az újságban a vallással, amit soknak tart, inkább más helyi
dolgokat kellene beleírni. Vallásosnak tartja magát, de ez nem vallási újság. Viszont a
farsangi mulatság nem került bele, ahol a gyerekek szépen be voltak öltözve.
11. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester: A PTK Bizottság kérte tőle, hogy számoljon be az
önkormányzat gazdálkodásáról.
11.1. A sződi önkormányzathoz 8.065.094,-Ft utaltak, Vácra 16.000.000,-Ft-ot ebben az
évben. Sződre nem vagyunk elmaradva, havonta a társulási szerződés értelmében utalunk,
Vácra tartozunk 23.572.000,-Ft-al június 30-ig.
11.2. Összesen 9.394.458,-Ft van a bankszámlánkon, ebből 1.498.900,-Ft-ot egy Kft.
iparűzési adó címén többletként fizetett be, melyet a számlájukra vissza kell fizetnie az
önkormányzatnak.
11.3. Az óvodai játékok kifizetése után, melynek összege 2.008.800,-Ft az óvodára
elkülönített pénzösszeg majdnem kimerül vagyis 243.398,- Ft maradt.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy a gyermekek után járó normatíva
leigényelhetőségéhez a szülőket rá kell szorítani arra, hogy a gyerekeket vigyék óvodába. A
hiányzásokat csak orvosi igazolással lehessen elfogadni.
11.4. 2011. január 1-től – 2011. május 10-ig befizetett adókról.
Iparűzési adó:
3.586.997,-Ft,
előírt: 5.064.650,-Ft,
gépjárműadó:
5.264.113,-Ft,
előírt: 13.036.026,-Ft
telekadó:
1.702.974,-Ft,
előírt: 3.379.900,-Ft
kommunális adó:
2.829.260,-Ft
előírt: 7.862.140,-Ft
késedelmi pótlék:
187.812,-Ft
bírság:
130.500,-Ft
egyéb:
527.070,-Ft
Összes bevétel:
14.228.726,-Ft
dr. Feketéné dr.Gulyás Tünde jegyző: Elmondta, hogy volt olyan aki nem fizetett adót,
mert nem kapott csekket.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy a gépjárműadó nem kevés-e?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A befizetések folyamatosan történnek, csak becsült
összeggel tudunk ennél az adónemnél tervezni, ugyanis nem tudható, hogy milyen lesz a
gépjárműforgalom az adott évben.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az iparűzési adó befizetésével kapcsolatban tett fel
kérdést.
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dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Nevezett adónemet május 31-ig kell befizetni,
ezután tud pontos összeget mondani.
11.5. Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy indult
egy kezdeményezés, melynek célja hazánk települései látványosságainak bemutatása. Ebben a
kérdésben megkeresést kapott, hogy egy 1 percben bemutathatnánk Csörög községet is. Ehhez
fényképet kértek, valamint a község érdekességeinek bemutatását. Ez a lehetőség ingyenes.
Az óvodát, templomot, kápolnát, orvosi rendelőt, focipályát, valamint kertes családi házas
részt lehetne bemutatni.
11.6. Az oktatás helyzetéről elmondta, hogy 7 gyermek elhelyezése nem megoldott.
11.7. Az óvodai létszám, beíratás adatok:
Jelenlegi óvodai létszám:
Napocska csoport: 25 fő.
Felhő csoport
: 25 fő
Összesen jelenleg jár :50 fő.
Beiratkozott 2011.05.07-ig :21 fő.
Ebben a létszámban nincsenek benne a Vácról visszaküldött óvodások.
Felhő csoportból ballag 9 fő. (1 fő Dunakeszi,1 fő Sződ, 7 fő Vác)
11.8. Óvoda programjai:
* 2011.05.19-21-ig Pedagógus továbbképzés helyben 16 óvónővel.
* 2011.05.20.-án 16.00 órától Évzáró Napocska csoport
* 2011.05.26. gyermeknap keretében kirándulunk a veresegyházi medveparkba, eső esetén
Budapest Mezőgazdasági múzeumba.
*2011.05.27. 16.00 órától évzáró, ballagás Felhő csoport
*2011.06.17. Évzáró értekezlet –nevelő nélküli munkanap
*2011.06.20-tól összevont csoport (1 csoport működik lecsökken a létszám)
*2011.07.25-től az óvoda nyári zárva tartása 4 hétre (Kérném a fenntartó hozzájárulását)
és 2011.08.22-től az óvoda nyit.
A szünet ideje alatt a parkosítás befejezésére kerülne sor.
11.9. Gyereknap a faluban óvónők részvételével:
Ügyességi játékok szervezése, levezénylése.( zsákban futás, kötélhúzás,célba dobás,
kézműves asztal, arcfestés)
Időpontja május 28. (szombat) 10.,00-14.00 óra között. A SZOK Bizottság a programot
összeállította. Nagyon színes program lesz. Kérem a képviselő-testület tagkait, hogy jöjjenek
el a gyereknapra.
11.10. CKÖ közmeghallgatásra május 27-én 17 órától kerül sor.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy
az óvoda zárva tartson 2011. 07.25-től – 2011. 08. 21-ig (4 hét), - az kérem, igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
106/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda 4 hétig
- 2011. 07. 25-től – 2011. 08.21-ig- tartó nyári szünet
engedélyezéséről döntött.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy az önkormányzat részére
mindenképpen aktuálissá vált egy fénymásoló vásárlása. A beküldött árajánlatok közül a
legkedvezőbbnek az Eco Fue ajánlatát találták. A döntésnél kikérték a PTK Bizottság
véleményét is.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Elmondta, hogy mindent figyelembe
véve a PTK Bizottság is az említett ajánlatot találta kedvezőnek. Használtgépről van szó,
melyen 100.000 példányt már másoltak. Fizetése havi részletekben történik. Bármilyen
probléma adódna, akkor a gépet lecserélik. A másológép kihasználtsága igen kedvező, hiszen
a hivatalban lévő nyomtatókat is rá lehet kötni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Valóban a jelenlegi nyomtatók felszabadulnának,
valamint az igen hangos adós, költségvetési nyomtatók kiiktatásra kerülnének. 167.500,-Ft-ot
költöttünk az elmúlt évben karbantartásra, patronokra.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Kérdése, hogy a PTK Bizottság 47.
határozata ügyében, mely a focipálya kialakítására vonatkozott történt-e intézkedés?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a
focipálya kialakítására tereprendezés történjen, valamint a karbantartás biztosítása és egy
felelős kijelölésére kerüljön sor, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
107/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a focipálya kialakítását, a karbantartásáról
való gondoskodást és egy felelős kijelölését.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: Elmondta, hogy a község határában
történő szemétlerakás ügyében a bizottság határozatot hozott (48.), melynek elfogadását a
Képviselő-testületnek elfogadásra javasolta.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy
bízzák meg a jegyzőt, hogy Sződliget jegyzőjével vegye fel a kapcsolatot és Csörög község
határában lévő sződligeti illetékességi területen lévő illegális szemétlerakó helyet szüntessék
meg, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 7 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
108/2011. (V.18.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megbízza jegyzőt, hogy felvegye a kapcsolatot a
sződligeti jegyzővel a Csörög község határában lévő
illegális szemétlerakó megszüntetésére. A terület az
Eurotrust Consult Kft. tulajdona. 2600 Vác, Mária
udvar – Herczeg Norbert
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a szelektív hulladékgyűjtők
átválogatására közmunkások bevonásával sort fognak keríteni.
Javasolták, hogy a községben kerüljön kihelyezésre tábla, mely jelzi polgárőrség működését.
Elhangzott, hogy a beoltatlan ebek kérdésére is találjanak megoldást.
Polgármester megköszönte a vendégek részvételét és további hozzászólás nem lévén az ülést
bezárta.
Kmf.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

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

Dr. Bonyhády Elemér László s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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