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Dugántsi Ildikó Anna
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Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
Mayerné Molnár Katalin

polgármester
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Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző
Meghívott vendégek: 1. Virág József CKÖ elnök /nem jelent meg/
2. Lakatos Zoltánné Esély Gyermekeinknek Deszegregációs
Egyesület képviselője
Megjelent még:
*
*

Mohácsi Erzsébet Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek
Alapítvány elnöke
Szojka Katalin alapítványi munkatárs

Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 5 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatott,
hogy Dr. Bonyhády Elemér László képviselő jelezte, hogy szabadságát tölti, nem tud részt
venni az ülésen, valamint Jakab Helga képviselő bejelentette késését az ülésről. A
jegyzőkönyv hitelesítésére Mayerné Molnár Katalin képviselőt kérte fel, aki elfogadta és
személyét egyhangúan a testület megszavazta. Ismertette a napirendet azzal, hogy a
meghívóban előzetesen kiadott 1. napirendet, azaz a sződi Hunyadi János Általános Iskola
igazgatói pályázatának megtárgyalását korábbi rendkívüli ülésen a testület már megtárgyalta,
így e napirend pont nélkül terjeszti a napirendi javaslatot szavazásra és egyúttal kérte a
testület tagjait tegyék meg javaslataikat a napirend esetleges változtatására vonatkozóan.
Módosításai javaslat nem lévén szavazásra bocsájtotta a napirend elfogadását, melyet a
testület 5 igen egyhangú szavazattal elfogadott.

NAPIREND:
1. Csörögi 1. osztályos gyermekek elhelyezése
Előadó: polgármester

2. Egyebek

Előadó: polgármester
*szóbeli előterjesztés*

ZÁRT ÜLÉS:
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1. Hegedűsné Kripák Ildikó volt polgármester peres ügyében az ügyvédi/perköltség
megállapítása.
Előadó: polgármester
Dr. Nyitray Judit az önkormányzat jogi képviselője
Dr. Császár Károlyné polgármester:
* Emlékeztetőül elmondta, hogy a sződi Hunyadi János Általános Iskola igazgatói pályázatát
a 2011. július 20. napján megtartott rendkívüli ülésen már megtárgyalta a képviselő-testület.
Az egyhangú döntésről készült határozat kivonatot a 2011. július 20.-án tartott Sződ község
Önkormányzat képviselő-testületének ülésére magával vitte. A döntés értelmében Csörög
Község Önkormányzat képviselő-testülete egyhangú szavazati aránnyal javasolta Günther
Miklós igazgatói pályázatát elfogadni.
* Kéri a jelenlevőket, hogy a csörögi 1. osztályos gyerekek elhelyezésével kapcsolatosan
megtett intézkedésekről hallgassák meg az általa elkészített összefoglalást. Képviselő társai,
valamint az érintettek már az egyes lépések megtételekor kaptak tájékoztatást, hiszen minden
testületi ülésen tájékoztatta a képviselőket a két ülés között végzett munkáról.
Mint minden iskolai beiratkozás alkalmával problémát okoz az 1. osztályosok oktatási
intézményben való elhelyezése. A megoldás az lenne, ha helyben legalább egy alsó tagozatos
iskolát tudnánk beindítani.
De míg ez nincs addig is el kell helyezni gyermekeinket. Összefoglalva az eddig megtett
intézkedésekről tájékoztatja a Képviselő-testületet és az ülésen megjelenteket:
- 2011. 02. 10. Fördős Attila Vác polgármesterét kerestem fel személyesen az Oktatási
Társulási Szerződés előkészítése ügyében. Polgármester Úr nem zárkózott el, azt
nyilatkozta, hogy megvizsgálja a szakembereivel ennek lehetőségét.
- 2011. 03. 22. levélben kerestük meg Vác Város képviselő-testületét, hogy tárgyalja
meg a Társulás lehetősét és a mai napig a megkeresésre válasz nem érkezett.
- 2011. 03. 29. Ismételten Vác Város Polgármesteri Hivatalban előre egyeztetett
időpontban tárgyaltam Fördős Attila polgármester úrral, valamint Mokánszky Zoltán
alpolgármester úrral, a megbízott jegyzővel, az oktatási osztály vezetőjével, a
képviselő-testület oktatási bizottságának elnökével. Kijelentette a megbeszélésen
Fördős Attila polgármester, hogy a Csörögi gyerekeket nem veszi fel,- helyezzem
máshová Őket.
- 2011. 04. 07. Előre egyeztetett időpontban- a képviselő házban az országgyűlési
képviselőnkkel Harrach Péter úrral tárgyaltunk a gyermekek elhelyezése ügyében.
Ígéretet kaptunk, hogy beszél Fördős Attila Vác Város polgármesterével, hogy fogadja
a gyermekeket, de hozzáfűzte, hogy nem kötelezheti Őt erre. Kértük az országgyűlési
képviselőnk támogatását abban is, hogy az képviselje érdekeinket egy alsó tagozatos
iskola létrehozása és az ahhoz kapcsolódó anyagi forrás megteremtése ügyében.
- 2011. április 28. Levélben fordultunk Dr. Hoffmann Rózsa Oktatásért Felelős
Államtitkár Asszonyhoz és részletesen leírtuk neki a problémánkat. Ő továbbította a
szakállamtitkárokhoz a levelünket.
- 2011. 05. 26. A Váci Kistérség elnökét kerestem meg, hogy hívjon össze rendkívüli
társulási ülést. Ez 19 önkormányzatot jelent. Célunk az volt, hogy közösen keressünk
megoldást a gyermekek elhelyezésére. Az elnök 2011.06.06-ra összehívta a rendkívüli
társulási ülést. A jelenlévő polgármesterek úgy nyilatkoztak, hogy nincs hely az
általuk képviselt települések iskoláiban. Váchartyán polgármestere felajánlotta, hogy
önkormányzatuknak van egy szétszedet FORFA épülete és azt felajánlja ingyen
iskolának, csak össze kell szerelnünk. Sajnos az összeszerelés többe került volna, mint
egy épület felépítése. Tehát ezzel nem vagyunk kisegítve, így ahogyan a korábbi
képviselő-testület mi sem tudtuk elfogadni.
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Kosd község polgármesterét kértem, hogy segítsen a csörögi 9 fő első osztályosok
elhelyezésében. Ő nem zárkózott el ettől, de mint mondta,- kikéri képviselő-testülete
véleményét a jelenlegi kosdi létszámadatok függvényében.
2011.06.08. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős Államtitkárság
Kabinetfőnökétől Dr. Szantner Viktor Úrtól, kaptunk levelet, melyben azt írta, hogy
ez a probléma mindenképpen megoldásért kiált, hiszen a saját iskola mindenképpen a
település lakóinak javát szolgálná. Gyors megoldást ebben a költségvetési évben
sajnos nem tudnak felajánlani, ugyanakkor mindenképpen fontosnak tartja, hogy az új
közoktatási törvény hatályba lépésével párhuzamosan forrást találjanak az önálló
csörögi iskola megvalósításához.
2011. 06. 14. Válaszoltunk a kabinetfőnök Úrnak és kértük, hogy addig míg nincs
iskolánk,- segítsen a gyermekek elhelyezésében.
2011. 06.16. a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közoktatásért Felelős Helyettes
Államtitkára Dr. Gloviczki Zoltán Úr ugyanazt írta, azaz hogy az oktatási törvény
hatályba lépését követően a finanszírozási lehetőségek megoldják majd az iskola
építésérének lehetőségét. Továbbá levelünket továbbította a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárságára,
valamint a Pest megyei Kormányhivatalhoz.
2011. 07.15. Ismételten megkerestük a Sződi Önkormányzat polgármesterét, hogy
rendkívüli képviselő-testületi ülésére vigye be azon kérelmünket, hogy 9 fő 1.
osztályos gyermekkel a Hunyady János Általános Iskola kihelyezett osztályt indítson
Csörögben. Az első osztály a csörögi óvoda a tornatermében véleményünk szerint
beindítható lett volna.
2011. 07. l8. Dr. Szili Katalin Csörögben járt és a személyes találkozása után –
kértük az Ő segítségét is. A képviselő asszony is levélben megkereste az Oktatási
Államtitkár Asszonyt, hogy keressen megoldást ügyünkben és segítsen a gyermekek
elhelyezésében. Ezen a napon a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Oktatásért Felelős
Államtitkárság Kabinetfőnök Dr. Szantner Viktor értesített, hogy az oktatási törvény
értelmében a Pest megyei Kormányhivatalnak kell a gyermekek elhelyezéséről
gondoskodni, illetve kijelölni egy oktatási intézményt ahová elhelyezzük a 9 fő 1.
osztályos tanulóinkat.
2011.07.20. Sződ Község Önkormányzati képviselő-testülete megtárgyalta
kérelmünket a kihelyezet osztály ügyében. A testület úgy döntött, hogy nem vállalja a
kérés támogatását, mert nem akar ismételten olyan helyzetbe kerülni a település, hogy
szegregációval legyenek megvádolva. Határozat kivonatot a polgármester
ismertette.(Jegyzőkönyv mellékletét képezi!)
2011. 07. 22. Kosd község polgármestere megküldte Kosd Község Önkormányzat
képviselő-testülete határozatát, hogy nem tudja fogadni a csörögi 1. osztályos
gyermekeinket.
Ezek után, mivel a Kormányhivatal nem keresett meg ez idáig, telefonon felvettem Dr.
Győri Judit Oktatási főosztályvezetővel a kapcsolatot, hogy hogyan gondolja a
kijelölést. Én előadtam, hogy az utaztatás végett a váci Földváry Károly Általános
Iskola lenne a legjobb megoldás, hiszen ebbe az iskolába 53 csörögi gyermek jár és ez
az intézmény közelíthető meg a legjobban a vasútállomástól.
A mai testületi ülésünket követően az Oktatási főosztályvezető asszonyt írásban
keresem fel az intézkedés megtétele végett és egyúttal tájékoztatom az ülésen
elhangzottakról.
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A polgármester befejezésül elmondta, hogy együtt járnak az óvodába a cigány és nem cigány
gyerekek, és jól megvannak egymással. Mindenkinek az lenne a megoldás, ha saját iskolánk
lenne. Idén 17 elsős gyerekünk volt, ebből 9 főnek nincs helye még a mai napon sem.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester:
Érthetetlen, hogy a hivatalok miért nem
intézkednek, úgy látja, hogy csak aktatologatás folyik, pedig itt gyerekek sorsáról van szó.
Bízik benne, hogy lesz Csörögben iskola.
Úgy gondolja, hogy a hivatalok is gondban vannak, hiszen talán nincs is az országban még
egy ilyen település, ahol 2000 fő fölötti a lakosságszám, 200 fő fölötti iskoláskorú gyerek van
és nincs iskola. A kisfalvakra szóló technikák nem megfelelőek Csörögben.
Véleménye, hogy ennek a 9 gyereknek jó lett volna az a megoldás, hogy az óvodánkban
indult volna egy első osztály, és ha ez diszkrimináció Ő a maga részéről vállalja.
Mohácsi Erzsébet Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány elnöke: Mi
az indoka Vác városnak, hogy miért nem vette fel ezt a 9 gyereket? A segítségünket
felajánljuk. Nekünk van arra jogosítványunk, hogy megkeressük a váci iskolákat, hogy valóse az az indok, hogy nincs férőhely.
Kérdés még, hogy ha sikerül megvalósítani Csörögben az 1-4 osztályos iskolát, azt fenn
fogja-e tudni tartani a falu?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az elmúlt évben kb.250.000,- Ft-ot fizettünk Vácnak
minden egyes gyerekért, aki váci iskolába jár, az állami normatíván felül. Bízunk benne,
hogy mi itt helyben a mi intézményünkkel, a mi gyermekeink részére jobban tudunk
gazdálkodni, és ennél kevesebbe fog kerülni egy gyerek, ha helyben jár iskolába.
Mohácsi Erzsébet Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány elnöke:
Kér-e a falu abban segítséget, hogy a 9 gyereket szeptemberre sikerüljön elhelyezni? Kérdés,
hogy a szülők hova szeretnék járatni a gyerekeket. Szóba jöhet-e, hogy a váci Karolina
Katolikus Iskolába menjenek, mert oda esetleg könnyebb lenne elhelyezni őket. Ha Vácra
járnak, akkor az utazási költséget ki fogja kifizetni? Megkaphatjuk-e a 9 gyermek nevét?
Császár Károlyné polgármester: Azért lett volna jó, ha sikerül Váccal társulási
megállapodást kötni, mert akkor az iskolabuszra lehetett volna kistérségi normatívát
igényelni. Az Önkormányzat nem tudja kifizetni a bérletet, már így is nagy teher amit a
normatíván felül ki kell fizetni, ráadásul, akkor valamennyi Vácra járó gyerek szülei jogosan
kérnék ugyanezt. Azt azért jó volna szem előtt tartanai, hogy a testvérek egy iskolába
járjanak. A 9 nevet a holnapi napon e-mailben elküldöm, és a Pest Megyei Kormányhivatal
Oktatási főosztályvezetőjének az elérhetőségét is.
Szeretné megkérni a jelenlévőket, hogy a problémát próbáljuk megoldani, ugyanakkor az
elmúlt időszakban Csörög községnek, és az itteni lakosoknak, a szóban forgó gyerekeknek is
hosszú távon sok kárt okozó média kampányt ne kezdeményezzenek. Mi nem TV szereplők
kívánunk lenni, hanem gyermekeink iskolai elhelyezését kívánjuk megoldani.
Több hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkérje az
„Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyermekekért Alapítványt”, hogy
- segítsen a 9 csörögi első osztályos gyerek váci iskolákban (Földváry Károly, ill. Karolina
Általános Iskola) történő elhelyezésében.
- továbbá felkéri, hogy segítsen a Vácra járó csörögi gyerekek iskolába eljutását segítő
iskolabusz biztosításában, költségeinek finanszírozásához a forrás megtalálásában, vagy
ahhoz támogatás nyújtásában
- kéri az Alapítványt, hogy amennyiben lehetősége van, segítsen minden olyan lehetőség
megszerzésében és megszervezésében, ami az alapfokú oktatási intézmény beindításához
segítség,- akár pályázatról, akár anyagiakról, akár speciális tanerőről van szó, - az kérem
igennel szavazzon.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
129/2011. (VII.25) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felkéri az „Esélyt a Hátrányos Helyzetű
Gyermekekért Alapítványt”, hogy
a.) segítsen a 9 fő csörögi első osztályos gyermek
váci iskolákban (Földváry Károly, ill. Karolina
Általános Iskola) történő elhelyezésében.
b.) felkéri, hogy segítsen a Vácra járó csörögi
gyerekek iskolába eljutását segítő iskolabusz
biztosításában, költségeinek finanszírozásához
forrás megtalálásában.
c.) kéri az Alapítványt, hogy amennyiben
lehetősége van, segítsen minden olyan lehetőség
megszerzésében, ami az alapfokú oktatási
intézmény beindításához segítség, - akár
pályázatról, akár anyagiakról, akár speciális
tanerőről van szó.
Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: polgármester

2.Egyebek
Szóbeli tájékoztatás az aktuális ügyekről:
* Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javasolja, hogy gondolkozzanak a képviselők
azon, hogy hogyan lehetne Csörögben a közbiztonságot javítani. Ha nem sikerül megoldást
találnunk a falu nem fog fejlődni, sőt elsorvad. Arra gondolt, hogy egy Közbiztonsági Bűnmegelőzési programot
kellene készíteni, amelyben például más mellett egy
munkacsoport felállítását tűznék ki. A munkacsoport – de lehet ennek más formája isfeladata az lenne, hogy a pillanatnyilag egymással párhuzamosan működő „szervek” egymást
segítsék. Ha valaki szabálysértést követ el, akkor ha ebben gyerek is érintet be kell vonni a
védőnőt, de a család mindenképpen érintett, ezért vonjuk be a Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálatot. Értesítsük a körzeti megbízottat, a polgárőrséget, és a Polgármesteri Hivatal
Szabálysértési előadóját. A következő költségvetésben a bűnmegelőzésre-közbiztonság
javítására feltétlenül tervezzünk be pénzt, mert rendet kell tenni a faluban.
Gondolatébresztőként az érpataki modellről kiosztott egy cikket.
* Gergely László képviselő: Kéri, hogy a polgármester asszony mindenképpen köszönje
meg Deák Péter Akácfa utcai lakosnak, hogy az orvosi rendelőnél égő kukát észrevette, és
azonnal telefonált a tűzoltóknak, mert csak perceken múlott, hogy nem égett le az egész
rendelő.
* Dr. Császár Károlyné polgármester: Az egészségházat nem sikerült beriasztani, ezért 1
éjszakára felkérte Ivanov Emília Klárát, hogy őrizze az épületet egy éjszaka.
* Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az engedély nélkül ásott tó ügyében
intézkedés történt -e a Váci Építési Hatóság részéről?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Azt a választ kaptam, hogy nem tudnak mit tenni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Akkor a Környezetvédelmi hatósághoz kell fordulni,
méghozzá sürgősen.
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* Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket a júniusi rendes ülés óta
eltelt időszak fontosabb eseményeiről:
- Állásfoglalást kértünk a Pest megyei Kormányhivataltól, hogy összeférhetetlen-e,
hogy egy önkormányzati képviselőt bízunk meg a Polgármesteri Hivatal épülete
bővítésének megtervezésével. A válasz megérkezett,- nem összeférhetetlen.
- Az önkormányzat sárga Volkswagen Transporter buszát elszállíttattuk, nem kellett érte
fizetni, a forgalomból véglegesen kivonattuk
- Tárgyalást folytatott a váci rendőrkapitány úrral, és a vácdukai polgármesterrel. A
kapitány úr azt az ígéretet tette, hogy 2011. szeptember 01.-től lesz rendszeres őrjárat
Csörögben. Helyi Körzeti megbízott áll fel, ami a két falu közbiztonságát fogja
kiszolgálni.
- Cseke Péter körzeti megbízott javasolta, hogy az Oázis kocsma elé a várakozni tilos
tábla helyett megállni tilos táblát kellene kihelyezni.
- Az iskolabusz szerződése lejárt, meghívásos pályázatot fogunk kiírni, amelyben a
Sződre történő szállítás lesz megjelölve.
- A csapadék-vízelvezetési pályázat kapcsán szerdán 10.00 órakor egyeztetés lesz a
polgármesteri irodában, kéri Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő és Gergely László
képviselőket, hogy ők is legyenek jelen a megbeszélésen.
- A Homokbánya utcát a lakók hozzájárulásával a vállalkozó grátisz megcsinálja.
- Az önkormányzat dolgozói létszámában változások történtek. Bizonyára mindenki
hallotta, hogy az óvoda fűtő-karbantartója meghalt. Helyette az óvodába egyelőre
Varga Lajos került át belső átszervezéssel és Lakatos Pál a közmunkások irányítója
határozatlan idejű munkaszerződésre változott. A házi segítségnyújtáson Koncz
Istvánné után Biczó Kovács Józsefné házi gondozó is közös megegyezéssel
megszüntette közalkalmazotti jogviszonyát. Helyettük Mayerné Molnár Katalin
képviselő, mint szakképzettséggel rendelkező fogja megbízási szerződéssel ellátni a
heti 8 órás házi segítségnyújtási igényt. Így az eddigi 2 fő főállású házi gondozó
helyett havi 23.000,- forintba fog kerülni a szolgálat ellátása. Mivel az szociális
étkeztetésre az igény csökkent, így Helembainé fog még besegíteni a házi
gondozottaknál, a szakképzettséget nem igénylő feladatokban.
* Mayerné Molnár Katalin : Kéri, hogy a munkájához egy telefont biztosítson az
Önkormányzat, mert pillanatnyilag saját telefonját kell használnia.
Dr. Császár Károlyné polgármester: ígéretet tesz a probléma megoldására. Ez után folytatta
szóbeli tájékoztatóját az aktuális ügyekről.
- A létszámmal kapcsolatosan felhatalmazást kér, hogy egy fő 8 órás pénzügyest
vehessünk fel a megnövekedett feladatokra tekintettel. Az újonnan beállítandó
dolgozónál elvárás kell, hogy legyen a pénzügyi-költségvetési munka irányítása, a
normatíva igénylés és elszámolás, a költségvetés és beszámoló készítésben való
jártasság. A státusz, valamint a hozzá kapcsolódó bér az előbb említett 2 fő létszám
csökkenés után átcsoportosítással rendelkezésre áll. A másik gond a hivatali
zsúfoltság, a lehetetlen munkakörülmények. A pénzügyesek nem tudnak a zsúfolt
hivatalban dolgozni, ezért a megüresedett önkormányzati/orvosi lakásba költöznének
át. Ide kerülne a körzeti megbízotti iroda, és a családsegítő és gyermekjóléti szolgálat
irodája is. Ezáltal a Varga Lajostól bérelt irodát meg lehet szüntetni, a havi bérleti díjat
megspóroljuk. Meg kell nézni, hogy mennyi a felmondási idő a szerződésben.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
- * aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalába
egy fő pénzügyi végzettségű köztisztviselőt vegyenek fel, és a képviselő-testület
következő rendes ülésén /szeptemberben/ a költségvetési rendeletünket módosítsa
ennek (létszám, bér) megfelelően, - az kérem igennel szavazzon.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
130/2011. (VII.25) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület
hozzájárul, hogy egy 1 fő pénzügyi végzettségű
köztisztviselővel bővüljön a Polgármesteri Hivatal
létszáma.
A képviselő-testület egyben felkéri a jegyzőt, hogy
a 2011. szeptember 14-i ülésre a létszámfejlesztést
rendeleti szinten terjessze elő a bérszükséglettel
egyidejűleg.
Határidő: szeptember 14, illetőleg folyamatos
Felelős: jegyző
Dr. Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátotta a következő határozati
javaslatot:
- * aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
pénzügyi munkatársai, a körzeti megbízott és a Családsegítő és gyermekjóléti
szolgálat elköltözzön az Akácfa u. 22. volt orvosi lakásba, és a jelenleg bérelt
Zöldfasor u. 14 sz. alatti bérleményt ezzel egy időben felmondja, kérem igennel
szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
131/2011. (VII.25) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
hozzájárul,
hogy
az
önkormányzat
tulajdonátképező Akácfa u. 22. sz. alatti
ingatlanban működjön a továbbiakban a
Polgármesteri Hivatal pénzügyi csoportja, a helyi
körzeti megbízott irodája, valamint a Családsegítő
és Gyermekjóléti Szolgálat irodája.
Határidő: felmondási időt követően
Felelős: polgármester, jegyző

Dr. Császár Károlyné polgármester: Ez után folytatta szóbeli tájékoztatóját az aktuális
ügyekről.
- Az ÁSZ felhívta az Önkormányzat figyelmét, hogy 300 millió forint mérleg-főösszeg
felett kötelező az éves beszámolót könyvvizsgálóval ellenjegyeztetni. Ezért sürgősen
pótolni kellett a 2010. évre szóló beszámolóban a könyvvizsgálói ellenjegyzést, erre 3
napot kaptunk. Nem volt mód a Balogh és Társa Cég szerződésének előzetes
Képviselő-testület általi jóváhagyására. A könyvvizsgáló 200.000,- Ft + áfa értékben
végzi el a munkát.
Az óvoda pályázat ugyan befejeződött, de ebben az évben a belvízelvezetésre
megnyert pályázat miatt lesz szükség könyvvizsgálóra, ezért most még időben meg
kell kötni a szerződést, annál is inkább mert így már év közben is segítségünkre lesz a
felmerülő kérdésekben, illetve a folyamatos könyvvizsgálat is biztosított lesz.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Azt kéri, hogy több helyről kérjünk árajánlatot.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot:
- * aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat nevében a polgármester
kösse meg a szerződést a Balogh és Társa Könyvvizsgáló Kft-vel és a benyújtott
200.000,- forint + áfa összegű számlát fizesse ki, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
132/2011. (VII.25) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy 2010. évre
szóló
önkormányzat
beszámolójának
a
könyvvizsgálói ellenjegyzéséért, illetőleg a végzett
munkájáért a Balogh és Társa Könyvvizsgáló Kftvel kösse meg a szerződést, és ennek
ellenértékeként 200.000,- Ft + áfa összegű számlát
fizesse ki.
Határidő: azonnal,
Felelős: polgármester, jegyző

Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja még, hogy a 2 fő óvónői és 1 fő dajka állásra
a pályázat kiírásra került, és a dajka álláshelyre 30 pályázat érkezett.
Mayerné Molnár Katalin :
* Kéri, hogy az elbírálásnál legyen szempont; amennyiben azonos feltételek vannak lehetőleg
helyi lakost vegyenek fel.
* Ezenkívül még egy javaslata van, az önkormányzat honlapján a fórumon nyíljon egy olyan
oldal, ahol mindenki a feleslegessé vált használati cikkeit tudná felajánlani, vagy igényét
jelezni. Javasolja, hogy „Csere-bere” oldal legyen a neve.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt. További hozzászólás nem
lévén a polgármester az ülést bezárta és zárt ülést rendelt el.
Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Mayerné Molnár Katalin
jegyzőkönyv-hitelesítő
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