JEGYZŐKÖNYV
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2012. február 15. napján 18.00 órától megtartott üléséről

Helyszín:

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

Jelen vannak:

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

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
jegyző

Meghívott vendégek: Lintner Éva
pénzügyi vezető
Nagyházi Judit
óvodavezető
Osikóczki Csabáné
óvodapedagógus
Kalina Yvette
Tinó Krisztina
Solar Power Network Hungary Kft. részről:
Farkas Péter
Gajdos Zoltán
Nagy Attila
Napirend előtt:
* Tájékoztató a községben lezajlott resztoratív konfliktuskezelési tréningről
Előadó: tréningvezetők
* Solar Power Network Hungary Kft. tájékoztatója a napelemes pályázati
lehetőségről.
Előadó:Farkas Péter és Gajdos Zoltán
Kft. értékesítési igazgatói
1. Tájékoztató a községben lezajlott resztoratív konfliktuskezelési tréningről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Napirend előtt felkérte Kalina Yvettet és Tinó
Krisztinát, hogy tájékoztassák a képviselő-testületet a községben lezajlott resztoratív
konfliktuskezelési tréningről.
Kalina Yvette: Elmondta, hogy a községben igen nagy probléma a drogozás. A megoldáshoz
ötleteket szedtek össze. Képzés volt a konfliktuskezelésre. A szombati képzésekről a cigány
résztvevők az idő múlásával kikoptak. Akik viszont részt vettek a programban, azok
kapcsolatban álltak valamilyen módon a droggal. A képzés végén vállalások történtek arra
vonatkozóan, hogy mit tudnának tenni a drog ellen. Nagyon fontosnak tartja a jelzőrendszerek
működtetését, melybe beletartozik a polgármester, jegyző, intézményvezető, védőnő,
családsegítő szolgálat, valamint a körzeti megbízott. Közösen kellene megoldásokat találni a
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kialakult helyzetre a képviselő-testülettel együtt. Hangsúlyozta az összefogás fontosságát,
hiszen, ha nem történik változás az a közbiztonság romlásához fog vezetni. Ezután felkérte a
jelenlévő képviselőket és vendégeket, hogy mondják el véleményüket a témával kapcsolatban
és az ehhez kapcsolódó elképzeléseikről.
Jakab Helga képviselő: Mindenki tud arról, hogy a drogkérdésnek a magja honnan indul,
eddig ez ügyben senki nem tett semmit. Biztosan lehetne tenni ellene, azonban senki nem
meri felvállalni.
Gergely László képviselő: Osztja Jakab Helga képviselő véleményét. Akinek a feladata
lenne - itt a rendőrségre gondol - aki viszont nem tesz lépéseket a megoldásra.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az önkormányzat nehéz helyzetben van, de amit
csak lehet,- meg kell tenni. A jelzőrendszer megerősítését nagyon fontosnak tartaná és az
újságban való tájékoztatást, továbbá a kapcsolatfelvételt a lakosság egészével, hiszen a
drogozás óriási probléma a községben. Veszélyeztetik a falut, ezért is fontos a jelzőrendszer
fenntartása és működtetése a körzeti megbízottal, a védőnővel és mindenkivel, aki a lakosság
ilyenfajta problémájával foglalkozik. A jelzőrendszer összefogással működjön, legyen egy
mag aki odafigyel a problémára, majd kiterjeszti a lakosságra is az odafigyelést.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szintén a jelzőrendszer megerősítését tartja fontosnak,
valamint a törvényi lehetőségek alkalmazását. Fontos az e témával kapcsolatos pályázati
lehetőségek kihasználása. Az önkormányzat részéről a hivatal bővítésével próbáltak volna
helyet biztosítani, hogy a fiatalok szabadidejüket hasznosan tudják eltölteni. A közbiztonság
megerősítésére is szükség lenne, hiszen a községben csak a polgárőrség járőrözik. Vác Város
Rendőrkapitánya megígérte, hogy a közbiztonságot megerősíti a községben, de ez csak ígéret
maradt, hiszen nem történt semmi. Megoldás lenne a fiatalok lekötése sporttal vagy egyéb
foglalkozásokkal.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Az előzőekben elhangzottakkal egyetértve egy újabb
irányt nyitna; hatóságoknak jogosítványokra lenne szükségük, hogy a szenvedélybetegeket
kötelező jelleggel lehessen gyógyíttatni ( régen kötelező alkoholelvonó kezelésre volt lehetőség),hiszen
a drog valóban nagy probléma,- családok, gyermekek életét teszi tönkre. Hiányolja a jogi
eszközöket e probléma megoldására. Az érintettek védik egymást. A droggal kapcsolatosan
szigorúbb jogosítványokra lenne szüksége a hatóságoknak a családvédelem érdekében.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy hová jeleznek a kérdésben
és mi az a jelzőrendszer? Véleménye szerint a jelzések eddig is megtörténtek az illetékesek
felé. A korábbi drogprevenciós pályázati lehetőséget jónak tartotta. Valóban olyan
programokra lenne szükség a fiatalok számára, ahol át lehetne nevelni őket. Addig amíg
tragédia nem történik nem lesz változás.
Nagyházi Judit óvodavezető: Személyes tapasztalatai vannak és a jegyző segítségét is
kérték. Mindent elkövetnek a gyerekek jó irányba neveléséért.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A kezelésről alig esett szó. A drogfüggő saját
önszántából tehet ellene. Mint háziorvoshoz nem jut el már a drogozás problémája. Négy
esetről van tudomása, amikor megkeresték a leszokás megoldására, viszont a kezelések
eredményéről nincs visszajelzése már. A megelőzés fontosságára kellene felhívni a figyelmet.
Ismét sok vegyületet felvettek a tiltott szerek listájára. A szegényebb rétegből kerülnek ki
többen a drogfogyasztók. A megoldást egy drasztikus szabályozásban látja, amíg ez nem
történik meg,- megoldás sem lesz a kérdésre.
Kalina Yvette: Beszélt a körzeti megbízottal, aki elmondta, hogy alaptalan a félelem a
lakosság részéről a drogkereskedőkkel szemben. Elmondta, hogy javításokra szorul a
kapcsolati rendszer. Közös összefogással lehetne a kialakult helyzet ellen tenni. Fontosnak
tartja, hogy a képviselő-testületnek legyen állásfoglalása a drogozás elleni védekezésben. A
bűnmegelőzési pályázatot át fogja küldeni a polgármesternek. Jogszabályi változás történt a
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szerek besorolásában. Végezetül megjegyezte, hogy Magyarországon rengeteg intézmény
van, melyek nem tudnak célt érni az ügyben.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a tájékoztatást és a munkájukat.
2. Solar Power Network Hungary Kft. tájékoztatja a napelemes pályázati lehetőségről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy megkeresték egy napelemes
pályázattal kapcsolatban, ahol 20 % önrészből és 80 % állami támogatásból tevődne össze a
pályázati kiírás. Felkérte a Kft. résztvevőit tájékoztassák a jelenlévőket az általuk kínált
lehetőségekről.
Gajdos Zoltán értesítési igazgató: Köszöni a lehetőséget szolgáltatásuk ismertetésére. Egy
márciusban kiírásra kerülő pályázat keretében lehet pályázni állami cégeknek energetikai
beruházásokra. Az általuk kínált módszerrel a napból energiát állítanak elő. Tulajdonképpen
áramellátással foglalkoznak. Technológiájuk lényege, hogy a napenergia felhasználásával
minden más energiafogyasztást ki lehet váltani. Nulla lesz az áramszámla, mert a betáplált
energia egyenlő a kivettel. Vizsgálatokat végeztek a telepíthetőségi lehetőségekre az óvoda,
az egészségház, az önkormányzat és a közvilágítás esetleges kiváltására.
Nagy Attila műszaki vezető: Az intézményeket felmérte és az óvoda, önkormányzat,
valamint az egészségház lenne alkalmas ennek a technológiának a megvalósítására.
Egyértelmű, hogy az önkormányzatnál segédépületekre lesz szükség a megvalósításhoz. A
lényeg az egy fogyasztómérő alá való helyezés lenne a gazdaságosság miatt. Az energiadíjak
felülvizsgálata lenne szükséges a villamos és gépész tervekkel együtt. A Közvil szerződését
nem ismerik, ezért nem szívesen nyúlnának a közvilágítás kiváltásának a kérdéséhez.
Mindenképpen egy átvilágítás szükséges.
Farkas Péter értesítési igazgató: Az energiafogyasztáson kellene javítani és ezt kell
megvizsgálni. Elsősorban az elektromos áram, de a gázkiváltásra is gondolnának, de
elsősorban az elektromos áram kiváltására. Erre a technológiára 25 év garanciát adnának az
elkészült munkára, mely 30 évig ingyen termelné az energiát. Ez a technológia
szennyezőanyag kibocsátással nem jár, karbantartási munkálatokra minimálisan van szükség.
Gajdos Zoltán értékesítési igazgató: Az együttműködés úgy nézne ki, hogy a munka
befejezéséig tehát az átadásig mindent elvégeznének, amennyiben meghatalmazást kapnak, a
feladat menedzselésére mindent elvégeznek kulcsrakész állapotra. Egyébként a pályázatírást
is elvégzik.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Fontos kérdés, hogy ez a beruházás mennyibe kerülne
az önkormányzatnak?
Gajdos Zoltán értesítési igazgató: Egy 25 millió Ft összegű pályázatot figyelembe véve; az
önkormányzatra 5 millió forint önrész hárulna, mely összeg két év alatt megtérülne.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ez a megvalósítás az óvoda és az egészségház
áramszolgáltatására készülne?
Nagy Attila műszaki vezető: A legideálisabb az elhelyezésre az óvoda épülete lenne, ezáltal
a hivatal, az óvoda és az egészségház összevonása megtörténhetne egy mérő alá. Egy kör
kialakítása valósulna meg.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Mi történik többlettermelésnél?
Nagy Attila műszaki vezető: Az önkormányzatnak kifizetésre kerül, vagyis ezáltal adjukvesszük az energiát, melynek összege 48-50,-Ft között van.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A közvilágítást is ki lehetne váltani ezzel a
megoldással?
Nagy Attila műszaki vezető: Lehetséges lenne, de mivel az önkormányzat a Közvil-el áll
egy 10 évre szóló szerződéses jogviszonyban, így szükséges lenne egy esetleges
szerződésbontás következményeinek megvizsgálása. Ebbe nem szeretnének belenyúlni.
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Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ez kizárólag a villamosenergia vagy a gáz és a
melegvíz kiváltására is szolgálna? Nagyon megérné számunkra, ha a gázfűtést és a gázalapú
melegvíz szolgáltatást kiváltsuk ezzel a technológiával.
Gajdos Zoltán értesítési igazgató: Természetesen lehetőség van rá. Rendszerhasználati díjat
fizetni kell. Az önkormányzat udvarára is fel tudják állítani a napelemeket, mely esetben
rendszerhasználati díjra nem lesz szükség.
Nagy Attila műszaki vezető: A gépészeti terveket nem látta ezért egy teljes körű átvilágításra
lenne szükség a tárgykörben.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az átvilágítást a majdani üzlet reményében ingyen
végeznék el, vagy díj ellenében?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Korábban úgy nyilatkoztak, hogy benyújtják a
pályázatot is ez mennyibe fog nekünk kerülni?
Gajdos Zoltán értékesítési igazgató: 20%-ba.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ha nem nyerünk akkor ingyen van, ha nyerünk akkor
az önkrész 20 %-a.
Gajdos Zoltán értékesítési igazgató: Igen.
Farkas Péter értesítési igazgató: Ha a pályázaton kívül elkészítik a felmérést és
megszívlelik az abban foglaltakat, akkor a megtakarítás 30 %-át kérik.
Jakab Helga képviselő: A pályázatot is önök készítik el, melyre nem fizetünk, a javaslat
elkészítésére már szerződést köt önökkel az önkormányzat hiszen…
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javaslatokat nem kötjük meg hiszen megteszik a
javaslatot és azt vagy elfogadjuk vagy nem.
Gajdos Zoltán értékesítési igazgató: Amennyiben a javalatot elfogadják onnan tudunk
szerződéses jogviszonyt létesíteni.
Jakab Helga képviselő: Akkor a pályázat elkészítése nekünk nem kerül semmibe, viszont a
javaslatok elkészítése..
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az se.
Farkas Péter értesítési igazgató: Javasolnak egy kedvező energiaellátó céget, amellyel
szerződést kötnek, tehát megfogadják a javaslatukat.
Jakab Helga képviselő: És ha nem fogadjuk meg az ajánlott szolgáltató választását?
Farkas Péter értékesítési igazgató: Ez már etikai kérdés az önkormányzat részéről.
Jakab Helga képviselő: Hiszen ennek anyagi vonzata is van.
Farkas Péter értékesítési igazgató: Megtakarítás fog jelentkezni az önkormányzatnak.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Említették a 25 milliót, ez csak a villamos energiára
vonatkozik? Ebbe nincs benne a gáz esetleg?
Farkas Péter értesítési igazgató: Nincsen benne.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Akkor maximum 70 milliót tetszett mondani?
Farkas Péter értesítési igazgató: Maximum 600 millió forint lehet egy pályázaton belül.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az óvodánál leszerelésre kerülne a
jelenlegi napkollektor?
Nagy Attila műszaki vezető: Igen, az lenne az ideális. Kérdés viszont, hogy a jelenlegi
szerződések hogyan kötik meg az önkormányzat kezét.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A felszerelendő elemek súlyát a jelenlegi
tetőszerkezet el fogja bírni?
Nagy Attila: Igen.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az elemeket nemcsak tetőre lehet
szerelni?
Nagy Attila: Három helyre lehet elhelyezni, földre építményre és tetőre.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Ezek az elemek mennyire törésállóak?
Nagy Attila: A jégesőt is kibírja.
4

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az önkormányzat bővítése esetén beléphet
a rendszerbe?
Nagy Attila: Igen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a napirend előtti tájékoztatókat.
Napirend szerint:
Polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7 fős képviselőtestületből 6 fő megjelent, tehát a testület határozatképes, Mayerné Molnár Katalin képviselő
jelezte távolmaradását az ülésről munkahelyi elfoglaltsága miatt. A jegyzőkönyv hitelesítésére
Jakab Helga képviselőt kérte fel, aki elfogadta és személyét egyhangúan a testület
megszavazta. Ismertette a napirendet, melyet szeretne kiegészíteni azzal, hogy a 3. és 4.
napirendi pont kerüljön levételre és a soron következő ülésen legyen megtárgyalva, valamint
az Egyebekbe kerüljenek megtárgyalásra a karbantartási árajánlatok. A belső ellenőrzésre
vonatkozó határozat módosítást pedig a költségvetésnél tárgyalják. A módosított napirendet a
testület egyhangúan elfogadta.
Napirend:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatoktól.
Előadó: polgármester
1.2. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
2. Csörög Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése – II. forduló.
(rendelet-tervezet)
2.2. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
2.3 Sződ Hunyadi János Általános Iskola 2012. évi költségvetése
Előadó: polgármester, PTK Bizottság
Tárgyalja:- a képviselő-testület valamennyi
Bizottsága
CKÖ
3. Bizottsági elnökök és a településrészi önkormányzat elnöke beszámolója a bizottság 2011.
évi munkájáról és a 2012. évi munkatervek bemutatása.
Előadó: bizottsági elnökök
4. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: polgármester, SZOK bizottság elnöke
5. Önkormányzati minőségirányítási program
6. Egyebek
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a 14/2012.(I.18.) számú határozatnál a
testület elfogadta, hogy a csatorna közmű vagyon értékelési feladatok elvégzésére pályázatot
írnak ki közösen az önkormányzatok. A pályázati anyagot meg is kapták, melyet jegyző
asszony átnézett és a kiegészítéseket megtette. A megállapodás arról szólt, hogy a hat
település közösen végezteti el a vagyonértékelést és közösen írja ki a pályázatot. A
megállapodás tartalmazta, hogy a pályázatok bontására az összes érintett önkormányzat
polgármesterének részvételével kerül sor. Erre az őrbottyáni gesztortól a következő
határozatokat kaptuk:
„ Csatorna vagyonértékelés jelenlegi helyzete
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A Képviselő-testület az alábbi határozatot hozta:
1./ Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 13/2012. (I. 23.) határozata a
Csatornamű
vagyonértékelési
pályázat
meghirdetésével és a vagyonértékelői szerződés
megkötésével kapcsolatban.
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete az Ügyrendi Bizottság azon módosító
indítványát, mely szerint kerüljön új pályázat kiírásra
közösen a társ településekkel nem fogadja el.
Határidő:
azonnal
Felelős:
polgármester
2./ Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2012. (I. 23.) határozata a Csatornamű
vagyonértékelési pályázat meghirdetésével és a
vagyonértékelői szerződés megkötésével kapcsolatban:
Őrbottyán Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestülete elfogadja a tájékoztatást és úgy dönt, hogy a
Kormányhivatal
állásfoglalásának
megérkezéséig
elhalasztja a vagyonértékelésre vonatkozó döntését.
a Kormányhivatal állásfoglalásának
Határidő:
beérkezését követő testületi ülés
Felelős:
polgármester
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem érti, hogy Őrbottyánnak miért jó, ha húzza az
időt?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta 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:
27/2012. (II.15.) 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 a 2012. évi közfoglalkoztatást 6 órás
munkaidőben 5 hónapra lehet igényelni, melyhez 85 % állami támogatást kapunk. Március 1jétől indulna a program, azonban az időjárásra tekintettel elképzelhető, hogy a munkakezdésre
csak április 1-jével kerülne sor. A közmunkavégzéshez csatlakoznának a közmunkabüntetésre
ítéltek is. Jövő héten a falugazdával elkészítik a munkabeosztásra vonatkozó tervet.
Február 6-án az OTP képviselőivel tárgyalt, ahol kiderült, hogy hitelfelvételre a jövőben csak
a kormány engedélyével kerülhet sor.
Február 3-án a Vác Város Helyi Védelmi Bizottsága ülésén tájékoztatták, hogy új törvény
lépett életbe a katasztrófavédelem területén. Június 30-ig az önkormányzatoknak tervet kell
készíteni vészhelyzet esetére.
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Február 9-én a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Ellenőrző
Bizottsága átvizsgálta a 2010. évi normatívákat. Pályázatot nyújtott be sportnapra, melynek
összegét a május 26-án megtartandó gyereknapra fordítanák.
Február 6-án Vác Város Önkormányzat Gazdasági és Városüzemeltetési Bizottság napirendi
pontként tárgyalta Hulladék-feldolgozó létesítését a csörögi volt hulladéklerakón. Mély
felháborodásuknak adtak hangot a felmerült napirenddel kapcsolatban. Megkereste a ZÖLD
HÍD régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóját Gyenes
Szilárd urat, aki megnyugtatta, hogy erről szó sincs. Továbbá úgy nyilatkozott, hogy az
épületállomány esetleges Vác Városánál közös hasznosításán kívül semmilyen hulladék
feldolgozó vagy hulladék elhelyezésre irányuló tevékenységet nem terveznek. ( A levél a
jegyzőkönyvhöz csatolva.)
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hogy az a cég, aki végezte a rekultivációt
fizetett-e adót a községnek?
Jakab Helga képviselő: Úgy értesült, hogy a váci önkormányzat levette a napirendjéről ezt a
kérdést. Jelentősége nem lesz, hiszen a jövőben állami monopólium alá fog esni a
hulladékgazdálkodás.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem tudja elképzelni, hogy a magánkézben lévő
cégeket mint pl. a A.S.A-t miből fogja megvenni az állam?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta 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:
28/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2./Csörög Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése – II. forduló.
2.1. Az ön kormányzat 2012. évi költségvetése.
2.2. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása
2.3. Sződ Hunyadi János Általános Iskola 2012. évi költségvetése
2.1. Csörög Község Önkormányzat 2012. évi költségvetése – II. forduló.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a PTK Bizottság elnökét tájékoztassa a
képviselő-testületet a 2012. évi költségvetés tárgyalása kapcsán hozott bizottság döntéseiről.
Dr. Bonyhády Elemér László a PTK Bizottság elnöke: A PTK Bizottság javasolja a
testületnek elfogadásra
- a szociális étkeztetés szakfeladat személyi juttatásokon 109.000,- Ft összegű illetmény
beállítását.
- Az óvodai nevelés, ellátás szakfeladaton a kiemelkedő munkáért járó kereset kiegészítés
összegének beállítását 378.000,-Ft +járulék összegben
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kéri, hogy jelzálogjog bejegyzésre 200.000,-Ft
kerüljön betervezésre a hivatal költségvetésébe.
Lintner Éva pénzügyi vezető: A hivatal önkormányzati igazgatási egyéb adók, díjakhoz
beemelésre kerülhet.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A korábbi évekhez viszonyítva egyre
pesszimistább. Az adótartozások beszedése nagyon fontos feladat lenne, melyből 10 millió Ft
összeget betervezhetnének a költségvetésbe.
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Lintner Éva pénzügyi vezető: Javasolja, hogy az elmaradt adók beszedése a költségvetési
rendelet 4. §. 7. bekezdés szöveges részében kerüljön megfogalmazásra.
Jakab Helga képviselő: Az egész költségvetéssel kapcsolatban egy megjegyzést szeretne
tenni; abszolút egyetért a bizottság elnökének a javaslatával, miszerint a helyi adók nem
megfelelően jönnek be az önkormányzat részére, ugyanakkor megnézte és kérte a pénzügyi
vezető segítségét is, hogy hogyan néz ki a községnek a feladatellátása. A költségvetés kiadási
főösszeg 36.000.000,-Ft-nak a 41 %-a az, hogy a községben feladatokat látunk el, gondol itt
konkrétan az önkormányzatra. Tehát az önkormányzatnak a létszámát bővítjük, feladatokat
osztunk le, ugyanakkor állandóan csak a lakosságot dorgáljuk, hogy nem fizetik az adót. Az
önkormányzatnak a bevétele a helyi adókból keletkezik. Folyamatosan létszámbővítésről
beszélünk. A jövőben oda kellene figyelni, hogy ne csak a lakosságot dorgáljuk, az
önkormányzatra is odafigyelni, hogy milyen kiadásai vannak. Abszolút nem ért egyet azzal,
hogy most megint létszámot bővítünk. Tervezések vannak pl. hivatalbővítésre, stb. ezt miből
kívánjuk megvalósítani.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Milyen létszámot? Nem bővítünk!
Jakab Helga képviselő: Dehogynem, most megint föl fogunk venni közterület felügyelőt.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Dehogy veszünk!
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem voltál itt azokon az üléseken amikor ez
kihúzásra került.
Jakab Helga képviselő: A múlt évben 9 fő volt a létszám most pedig 11. Akkor mivel
bővítettünk?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Múlt évben szavaztunk meg egy pénzügyes státuszt.
Jakab Helga képviselő: Most megszavaztuk a közterületest.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem szavaztuk meg, kihúzásra került
Jakab Helga képviselő: A költségvetésben szerepelt egy közterület felügyelő alkalmazása.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A koncepcióban szerepelt, de ki lett húzva, a PTK
bizottság javaslatára. Ez már nem tárgyalandó.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A koncepcióban szerepelt, de mivel látták, hogy a
költségvetés milyen ramaty helyzetben van, ezért ezt kihúzták a költségvetésből. Nem voltál
itt, mindenféle létszámbővítést ellenzett a PTB bizottság, melyet a testület is elfogadott.
Bizonyos munkakörök munkaidejét a PTK Bizottság javaslatára csökkentettek 8 órásról 6
órásra.
Jakab Helga képviselő: Ahhoz képest még mindig 41 % az önkormányzat kiadása.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester Ennyi szokott lenni, mivel egy önkormányzat
feladata a hatósági munka ellátása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ehhez annyit szeretne hozzátenni, hogy a környező
településeket nézze meg,- mindenhol emeltek adót, valamint új adónemet bevezetett be az
önkormányzat. A mi képviselő-testületünk viszont úgy döntött, hogy nem emelik az adókat,
azért, hogy ne sújtsák még jobban a lakosságot, inkább a kintlévőségek beszedésére
törekednek.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Képviselő asszony kérésére valóban átnézték a %-os
megoszlásokat a 32 %-os kiadás nem a polgármesteri hivatal személyi juttatásait tartalmazza,
hanem a könyvtáros, a 20 közfoglalkoztatott, a szociális étkeztető, védőnő a két
községgazdálkodó, a hivatal összes ügyintézője, a polgármester és az óvoda 11 alkalmazottját
tartalmazza. Félreértés ne essék nem a hivatal viszi el a 41 % -ot.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ebben benne vannak a bizottsági elnökök és a
képviselők tiszteletdíjai és járulékai is.

8

Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A közterület felügyelői státuszt nem támogatta a
képviselő-testület. Kérdezi, hogy a műszaki ügyintéző, köztisztviselő munkakörébe az ilyen
feladat ellátás beemelhető-e?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen, a feladat ellátására törekszünk, de –mint
ismeretes - nem közterület felügyelői státussal.
Jakab Helga képviselő: A beruházások is módosultak? Hivatalbővítést, napelemes fűtést,
stb. miből kívánjuk megvalósítani? A költségvetés hiányára?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem ez be van építve a költségvetésbe.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Látja, hogy a képviselő asszony nem nézte át a munkáját,
tehát feleslegesen dolgozott, mivel a 2.2. mellékletnek az a címe, hogy felhalmozások és
kiadások mérlege. Ott látszik, hogy beterveztük ezt a 31 milliót kiadásba, aminek a fedezete
nem más, mint a lakásértékesítés, telekeladás és 10 millió hitelfelvétel. Itt látszódik hogyan
tevődik össze a forrás oldal is. Ahhoz, hogy mindezen beruházásokat megvalósítsuk el kell
adni a volt szolgálati lakást, el kell adni a két darab telket, és fel kell venni 10.283.000,-Ft
fejlesztési hitelt. Tehát ez csak így valósulhat meg összegszerűen.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az is elhangzott, hogy ezek csak elképzelések.
Jakab Helga képviselő: Jó de a folyószámlának a hitele nem terheli az önkormányzatunkat,
akkor hogyan lehet felvenni?
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Szerinte most ilyen részletekbe ne menjenek bele.
Jakab Helga képviselő: Jó, de hát elfogadjuk a költségvetést!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Akkor húzzuk ki ezt a tételt és akkor nem lesz
benne.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Mindig úgy tervezünk, hogy ha sikerül innen-onnan
bevételre szert tennünk és akkor valahogy mégis meg tudjuk valósítani a célkitűzéseinket. Ha
nem tervezzük be a költségvetésbe, akkor nem is valósíthatjuk meg. Ha nem sikerül rá pénzt
teremteni, akkor viszont nem csináljuk meg, de legalább tervezünk, hogy egy kicsit előbbre
tudjunk lépni.
Lintner Éva pénzügyi vezető: A Képviselő-testület belegyezése nélkül szóba sem kerülhet
hitelfelvétel. Az itt elhangzott javaslatok alapján a működési forráshiány ad hoc, rögtönzött
számításaim szerint 998.000,-Ft összeggel növekszik.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta a rendeleti javaslatot az
elhangzottak alapján, egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak,
melynek elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat
szükséges.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csörög
Község Önkormányzat 2012. évi költségvetését, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen, 1 nem
szavazattal meghozta rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2012.(II.20.) rendelete
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.2. 2012. évi belső ellenőrzési terv módosítása.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A 204/2011.(XI.28.) számú határozatunkban az
önkormányzat 2012. évi belső ellenőrzési terve 4 vizsgálatot határozott meg. A DTÖTK
lehetőségei azonban csak 3 vizsgálat megbízására terjedtek ki, így a belső ellenőrzést végző
cég is csak 3 vizsgálat elvégzését tudja vállalni, ezért döntenie kell a képviselő-testületnek,
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hogy a 4 vizsgálati témából melyik 3 vizsgálat lefolytatását igényli. Javaslatunk a pénzügyi
vezetővel közösen, hogy a következő három legyen a vizsgálandó területek között:
1. Normatíva igénylés vizsgálata
2. Étkezési térítési díjak megállapításának, beszedésének, befizetésének (szociális
étkeztetés, óvodai étkeztetés), valamint a gépkocsi költségelszámolás ellenőrzése
3. Házipénztár ellenőrzése.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Egyetértett jegyző asszony felvetésével.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
204/2011.(XI.28.) határozat módosítását és a 2012. évi módosított belső ellenőrzés tervét az
alábbiak szerint határozza meg
1. Normatíva igénylés vizsgálata
2012. I. negyedév
2. Étkezési térítési díjak megállapításának, beszedésének,
2012. II. negyedév
befizetésének (szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés),
valamint a gépkocsi költségelszámolás ellenőrzése
3. Házipénztár ellenőrzése
2012. IV. negyedév
- az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
29/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosította 204/2011.(XI.28.) határozatát,
így 2012. évi belső ellenőrzési tervét az alábbiak szerint módosítja:
1. Normatíva igénylés vizsgálata
2012. I. negyedév
2. Étkezési térítési díjak megállapításának, beszedésének,
2012. II. negyedév
befizetésének (szociális étkeztetés, óvodai étkeztetés),
valamint a gépkocsi költségelszámolás ellenőrzése
3. Házipénztár ellenőrzése
2012.IV. negyedév
Egyúttal a képviselő-testület felkéri a belső ellenőrzést végző Balogh és Társai Kft-t, hogy a
határozat szerinti vizsgálatokat a kért ütemezésben a kistérségi társulási feladatok ellátása
keretében végezze el.
Határidő: 5 munkanap-lejelentés végett
Felelős: jegyző
2.3. Sződ Hunyadi János Általános Iskola 2012. évi költségvetése
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy az iskola
költségvetési tervezetét most kapta meg és osztotta ki. Időpontot kíván egyeztetni Sződ
polgármesterével, jegyzőjével és pénzügyi vezetőjével, hogy részletesen átbeszéljék a
leírtakat, továbbá az anyag kiegészítését kéri a bevételek tételes kimutatására vonatkozóan.
Amint további információhoz jut,- azonnal jelezni fogja.
Sződ község polgármestere egyeztetve 2012. február 23. (csütörtök) 17.30 órára testületi
ülést hívott össze, melyen az intézmény költségvetését fogjuk tárgyalni. Kéri képviselőtársait, hogy az együttes ülésre jöjjenek el és a közös testületi ülés előtti megbeszélés miatt
15.30 órakor találkozás Csörög Polgármesteri Hivatalban.
3. Bizottsági elnökök és a településrészi önkormányzat elnöke beszámolója a bizottság
2011. évi munkájáról és a 2012. évi munkatervek bemutatása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkérte a bizottsági elnököket tartsák meg
beszámolójukat.
3.1.Dr. Bonyhády Elemér László a PTK Bizottság elnöke: Ismerteti a PTK bizottság 2012.
évi munkatervét és a bizottság 2011. évi munkájáról szóló beszámolót.
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3.1.1.A PTK Bizottság 2012. évi munkaterve:
Az üléseket a képviselőtestületi üléseket megelőzően kedden 17 órára tervezzük.
2012. január 31:
- A 2012 évi költségvetési tervezet megvitatása
- beszámoló a pénzügyi bizottság előző évi munkájáról
- az adó-bevételek elmaradásának okai, lehetséges tennivalók megbeszélése
- a polgármester, az önkormányzati képviselők és hozzátartozóik által tett
vagyonnyilatkozatok nyilvántartása, az azzal kapcsolatos meghatározott feladatok
ellátásának megbeszélése (hi.: jan. 31.)
2012. február 14 :
- A 2012 évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatása
- aktuális pénzügyi vonatkozású teendők
2012 március 20:
- az önkormányzat tavaszi karbantartási /utak, közterületek/ munkáinak pénzügyi
lehetőségeinek áttekintése
- az óvoda gazdasági működésének áttekintése, az iskolások elhelyezésének pénzügyi
vonatkozásai
- környezetvédelmi feladatok – lehetőségek Csörögben
- járdák , játszóterek - pénzügyi lehetőségek
2012. április 17:
- a 2011 évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló – zárszámadási rendelettervezet – megvitatása (hi.: ápr.30.)
- Önhiki pályázat áttekintése (hi. ápr. 30.)
- A 2011 évi belső ellenőrzésről készült tájékoztató megvitatása
2012 június 19:
- az önkormányzat működésének pénzügyi vonatkozásai
- pályázati lehetőségek áttekintése,
- Környezetvédelmi feladatok (- parlagfű elleni védekezés feladatai)
2012 szeptember 18:
- az önkormányzat bevételeinek áttekintése /adók, kintlévőségek/
- a költségvetés módosítása
- a költségvetés végrehajtásáról szóló féléves beszámoló megvitatása
- folyószámlahitel alakulása
2012 november 20 :
- a költségvetés végrehajtásáról szóló ¾ éves tájékoztató megtárgyalása
- következő évi költségvetési koncepció előkészítése
- költségvetést érintő rendeletek áttekintése, javaslat módosításra
- helyi adók megállapítására, módosítására vonatkozó javaslatok megtétele
- az önkormányzat belső ellenőrzési tervének véleményezése
2012 december 18:
- helyi adórendeletek véleményezése, önkormányzati térítési és egyéb díjak
felülvizsgálatára ( hi.: dec.31.)
- jegyző beszámolója az adóztatásról ( hi.: dec. 31.), megtárgyalása

- egyéb aktualitások
3.1.2. Beszámoló a PTK bizottság 2011. évi munkájáról.
„2011. évben 10 alkalommal ülésezett a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi
Bizottság. Ezen üléseken 71 határozatot hozott. Az öt tagból sajnos általában csak négy volt
jelen.
Ülései közvetlenül csatlakoztak a képviselőtestületi ülésekhez és csaknem minden pénzügyet
érintő ügy kapcsán véleményt nyilvánított és határozatot hozott.
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A költségvetés alakulását folyamatosan figyelemmel kísértük, a pénzügyi helyzet alakulását
folyamatosan megvitattuk. Az Önkormányzat gazdasági működését áttekintettük, a
határozatainkkal a képviselőtestület munkáját segítettük.
A Képviselő Testület gazdasági programját véleményeztük, javaslatokat tettünk.
A bizottság munkájához tartozó település-fejlesztés tulajdonképpen a gazdasági program
során kialakul, a PTK a pénzügyi vonzatának átgondolásával a koncepció kialakításával,
megvitatásával ebben is folyamatosan részt vesz.
A környezetvédelmi feladatok közül a parlagfű elleni védekezés és a szervezett tisztasági nap
említhető, melyen sajnos kevesen voltak.
Önkritikusan el kell ismerni, hogy a környezetvédelemmel lehetne és kellene is többet
foglalkozni /mind a bizottságnak, mind az egész falunak/. A továbbiakban átgondolása
szükséges egy programnak, mely jobban „megmozdítaná” a falu lakosságát, képes volna talán
hatékonyabb együttműködést kialakítani.
3.2 Jakab Helga a TRÖNK elnöke: Ismerteti a PTK bizottság 2012. évi munkatervét és a
bizottság
2011.
évi
munkájáról
szóló
beszámolót.
Az
írásban
leadott
előterjesztéshez/beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem kíván tenni.
3.2.1. Településrészi önkormányzat 2011. évi munkájáról beszámoló:
„A helyi önkormányzati törvény 1990 óta ad lehetőséget részönkormányzat létrehozására.
2010 önkormányzati választásokat követően a Dr Császár Károlyné javaslatára a képviselőtestület úgy határozott, hogy Településrész Önkormányzatot hoz létre Kecskerágó külterület
lakóinak érdekében. A részönkormányzatok működésével kapcsolatos 21 éves tapasztalat
szerint a településrész önkormányzatok jól is tudnak működni.
Úgy gondoltuk, hogy a TRÖNK megalakulásával az Önkormányzatnak komoly szándéka van
a településrészen lakók életminőségének javításában.
Sajnos egy év elteltével ezt nem mondhatjuk el.
A 2011. évben a TRÖNK a fent felsorolt, általa fontosnak tartott feladatait a képviselő-testület
felé beterjesztette, kellőképpen szakmailag alátámasztotta, megindokolta. Több
kezdeményezéssel élt a képviselő-testület felé, amelynek köszönhetően javulhatott volna a
település részen élők komfortérzete, életminősége, és erősödhetett volna együttműködése az
önkormányzattal, nagy részük azonban kudarcot vallott tekintettel kezdeményezéseinknek a
képviselő-testületet részéről történő elutasítása miatt.
A településrész önkormányzat feladat és hatáskörét kizárólagosan az illetékességi területét
érintően Csörög Község Önkormányzat képviselő-testületének 3/2011. (III.20.) rendelete
szabályozza ( SZMSZ).
Településrész Önkormányzat 2011. év végéig 5 fővel működött majd ezt követően
taglétszámunkat a képviselő-testület jóváhagyásának köszönhetően 1 fővel bővítettük.
2011. évben 5 alkalommal ülésezett (ebből 1 alkalommal közmeghallgatást tartott) valamint
15 határozatot hozott.
Legfontosabb feladataink voltak 2011.-ben ,- amelyek a képviselőtestület által is elfogadott
munkatervünkben is szerepeltek- az alábbiak:
1.) Elsődleges célnak tekintettük az egészséges ivóvíz bevezetésének a megvalósítását.
Tárgyalást folyattunk a DMRV-vel ,hogyan lehetne a kiépítéshez szükséges pénzeszközöket
előteremteni. A megoldást a víziközmű társulásban láttuk mindketten. Hamarosan világos lett
mindenki számára, hogy a víziközmű társulást csak belterületen lehet megvalósítani.
2.) 2/2011.(IV.15.) TRÖNK határozatban kértük a testületet, hogy a településrészt nyilvánítsa
belterületté illetve ennek érdekében legalább elviekben támogassa a kezdeményezést annak
érdekében, hogy nem fog akadályt gördíteni a terület belterületbe vonása elé amennyiben a
telektulajdonosok a belterületbe vonás költségeit magukra vállalják.
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Álláspontunk alapján a szerkezeti rendezési, valamint szabályozási terv elkészítése volt a
legfontosabb célkitűzés az ott lakók érdekében mely Pál Katalin tervezőasszony segítésével,
kivitelezhető lett volna.
Tisztában voltunk azzal, hogy a tervezésnek és kivitelezésnek komoly anyagi vonzata van a
lakóközösség részéről, ezért fontosnak tartottuk azt, hogy lássuk, hogy az önkormányzat
hogyan áll-ehhez a kérdéshez.
Ekkor már jelezte az önkormányzat részéről Dugántsi Ildikó alpolgármester asszony, hogy
felelőtlen döntés lenne ezt áprilisban elfogadni, mivel a település rendezési tervét a képviselőtestület már februárban elfogadta. A TRÖNK akkor is tiltakozását fejezte ki az ellen, hogy
Kecskerágót visszaminősüljön beépítésre szánt övezetből mezőgazdasági övezetbe. Jakab
Helga képviselőasszony ezért nem is szavazta meg a község településszerkezeti tervét. Az
önkormányzat megbízott tervezői javasolták ezt, hogy később könnyebb legyen a
belterületesítést megoldani.
Ezért Alpolgármester asszony javasolta, hogy az önkormányzat végezzen felmérést,
kérdőívben tájékoztassa az érdekelteket a várható költségekkel kapcsolatosan.
A képviselő-testület javaslatára az önkormányzat elkészítette a kérdőíveket, amik kiküldésre
kerültek, a TRÖNK, valamint az Alpolgármester asszony, jegyző asszony jelenlétében
közmeghallgatáson tájékoztatta a lakókat a belterületbe vonás lehetőségeiről, majd az
eredményeket 2011. szeptemberi bizottsági ülés napirendi pontjaként tárgyalta. A TRÖNK
észrevételezte, hogy a felmérés során sok ingatlantulajdonost nem tudtak elérni ezért a
felmérés eredménye nem a valós állapotot mutatja. Ugyanakkor jelezte azt is, hogy a kiküldött
kérdőívekben nem voltak egyértelműek a kérdések ezért a lakók kötelezettséget bizonytalan
költségekre nem tudtak vállalni.
A felmérés eredménye alapján 41 ingatlan tulajdonos megfinanszírozná a szerkezeti
rendezési terv költségét ezért kértük, hogy az önkormányzat biztosítson alszámla nyitási
lehetőséget, amire utalhatnák a pénzeket ezzel is elindítva a belterületbe vonás folyamatát.
Csörög Község Önkormányzat képviselő-testülete a TRÖNK 11/2011.8IX.13) határozatát
figyelmen kívül hagyva nem döntött az alszámlanyitás kérdésében. Határozat ez ügyben a mai
napig nem született.
Összefoglalva: az önkormányzat megtévesztette Kecskerágó ingatlantulajdonosait,
felelőtlenül járt el a megkeresések vonatkozásában, az önkormányzat gazdálkodását felesleges
költségekkel kb. 180.000.-Ft-tal megkárosította, mivel időközben az önkormányzat nem
megfelelő eljárásának következtében a Pest megyei agglomerációs tv. visszahelyezte a
területet mezőgazdasági besorolás alá, a korábbi beépítésre szánt terület helyett, ami miatt a
tv. módosításáig ( kb. 5 évig) Kecskerágót belterületbe vonni nem tudja az Önkormányzat.
Ezzel az állásponttal a Polgármester asszony és jegyző asszony nem értett egyet, viszont
állítását mind a mai napig nem támasztották alá a tervezőkkel történő közös egyeztetéssel.
Várjuk ezzel kapcsolatban azóta is a testület álláspontját.
3.) 4/2011.(IV.15.) TRÖNK határozatban kezdeményeztük buszmegálló létesítését a Gerle
utca részén 2011. áprilisában és kértük a polgármester asszonyt, hogy ez ügyben az illetékes
hivataloknál járjon el. .
Polgármester asszonynak év végére sikerült megtudakolni, hogy milyen jellegű engedélyek
szükségesek a megvalósításához, tehát ez ügyben sem történt előrehaladás.
4.) Kezdeményeztük májusban Kecskerágó útjainak karbantartását.
Az éves költségvetésben elfogadott összeget melyet állami normatívában kaptunk az államtól
fejkvóta alapján 130.000.-Ft az utak karbantartására 70.000.-Ft-ot költöttünk.
A hó eltakarításra 30.000.-Ft volt elkülönítve, amelyet az időjárás alakulása miatt nem
használtunk fel.
Kérjük a képviselő-testületet, hogy a következő 2012.es év költségvetésében ezt csoportosítsa
át.
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5.) Javaslatként kezdeményeztük Kecskerágó településrészen helyi adó bevezetését. A terület
visszaminősítése után ennek a felvetése oka fogyottá vált, a lakók részéről csak további
felháborodást eredményezne. Ez egy gesztus lett volna az Önkormányzat felé, ha Ő is
megtette volna azt a minimumot, ami a terület fejlesztését nagyobb anyagi áldozatvállalás
nélkül engedélyezte volna.
6.) A munkatervünk szerint kezdeményeztük és ellenőriztük a közterület tisztántartásával,
szemétszállítással és lomtalanítással kapcsolatos feladatokat. Ebben az évben a lomtalanítás
kétszer megtörtént.
7.) Kezdeményeztük az állattartás szabályozását. Ez ügyben Csörög Község hatályban lévő
állattartási rendelete a mérvadó.
8.) Véleményeztük az illetékességi területén lévő önkormányzat vagyonrendeletében
meghatározott ingatlan vagyon hasznosítását, értékesítését, területeinek bérlését.
Kezdeményeztük Kecskerágó ingatlan értékesítéséből származó bevétel 50%-át. Az
alpolgármester asszony javaslatára a képviselő-testület a lakosság életvitelszerű lakóinak
létszámát vette figyelembe ezért Kecskerágó településrész ingatlan értékesítéséből,
bérbeadásából származó bevétel 2%-át fogadta el.
12/2011.(IX.13.) TRÖNK határozata alapján ellenezte Kecskerágón a települési
önkormányzat tulajdonában álló 12629 és 12630 hrsz. ingatlanok eladását, továbbá a
felajánlott vételárat is alacsonynak ítélte meg. Ezt a képviselő-testület jóváhagyta.
Fent leírtak alapján látható, hogy azon határozatainkat, amelyek a terület rendezésére,
szabályozására vonatkozott, vállalva annak anyagi vonzatát is, a képviselő-testület nem
támogatta, Alpolgármester asszony sorozatos ellenjavaslatait figyelembe véve, és ezzel
megakadályozva, hogy a területen elkezdődhessen egy a munkatervünkben is szereplő,
tervszerűen kialakított, a lakók, valamint az Önkormányzat érdekeit messzemenően
figyelembe vevő fejlesztés, ami szoros kapcsolatban állt a vízhálózat kiépítésének
lehetőségével.
Sajnálatos módon nem sikerült megértetnünk a testülettel, hogy a vízhálózat kiépítésének
költségeit akkor tudnák vállalni a lakók, ha vízi-közműtársulás létrehozásával igénybe
tudnánk venni azokat a kedvezményes banki és egyéb állami lehetőségeket, amit a falu lakói
részére is lehetőségként nyitva állt.
Ennek viszont előfeltétele a terület jogállásának megváltozása, vagyis a mezőgazdasági terület
átminősítése, mivel külterületre semmiféle támogatást nem lehet igénybe venni.
A Polgármester asszony, valamint a Jegyző asszony a TRÖNK legutóbbi ülésén adott
nyilatkozata arra irányult, hogy
az Önkormányzatnak
ezt bármikor jogában áll
megváltoztatni. Kérjük a testületet, támogasson bennünket ebben az évben, hogy ez mielőbb
megvalósulhasson.
Megköszönöm a TRÖNK tagjainak előző évi munkáját és az ott élők együttműködését.
Javaslataikat, észrevételeiket továbbra is képviselni fogjuk, törekszünk megértetni a testülettel
céljainkat a jobb életfeltételek elérése, azok közül is a legfontosabb, az egészséges
ivóvízhálózat megteremtése érdekében.
Kérem a testületet, hogy a 2012–es év ne egyes egyének személyes érdekeiről, hanem valóban
a közös együttgondolkozásról, a közös feladatok megvalósításáról, a közös energiák erősítő
hatásáról szóljon, ahol a TRÖNK területén élő lakók is a falu lakóival egyenlő
esélyekkel,egyenlő lehetőségekkel és bánásmódban részesüljenek és kezdeményezéseinket,
különösen ha ez az önkormányzatra nem hárít anyagi terheket, nagyobb odafigyeléssel,
nagyobb körültekintéssel támogassák.”
3.2.2. TRÖNK 2012. évi munkaterve:
„A TRÖNK a 2012. évi munkatervét a képviselő-testület munkatervéhez alakítja.
Bizottsági üléseinket az alábbiak szerint tartjuk:
2012. április 11. (szerda 17.00.)
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2012. június 13. (szerda 17.00.)
2012. szeptember 12.(szerda 17.00.)
2012. november 14. (szerda 17.00.)
Közmeghallgatás: 2012. november 9. (péntek 18.00)
Helyszín: Művelődési ház
Tisztelettel kérem beszámolóm megvitatását, elfogadását, valamint a csörögi hírlevélben és a
honlapon közzétételét.”
Dr. Császár Károlyné polgármester: A PTK bizottság és a TRÖNK elnökei által leadott
előterjesztésekhez kérdés, hozzászólás nem érkezett, ezért a polgármester szavazásra
bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2011. évi beszámolóját és
2012. évi munkatervét, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
30/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Pénzügyi, Településfejlesztési
és Környezetvédelmi Bizottság 2011. évi beszámolóját és 2012. évi munkatervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
Településrészi Önkormányzat 2011. évi beszámolóját és a 2012. évi munkatervét, - az kérem,
igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
31/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a Településrészi Önkormányzat
2011. évi beszámolóját és a 2012. évi munkatervét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
4. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolót (SZOK bizottság, polgármester) írásban megkapta mindenki.
A polgármesteri beszámolót kiegészíti azzal, hogy a köztemetéssel egyidejűleg a hagyatéki
eljárás is elindult, és hagyatéki teherként felvételre került a köztemetés költsége. Az elhunyt
utolsó havi nyugdíja nem került felvételre ezért a nyugdíj összegét az önkormányzat kérte
saját számlájára történő utalását a nyugdíjfolyósító igazgatóságtól. A nyugdíj összege a
köztemetés költségének egy részét fedezné.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az
átruházott hatáskörökről szóló beszámolót, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
32/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta az átruházott hatáskörökről szóló
SZOK bizottsági és polgármesteri beszámolót.
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

5. Önkormányzati minőségirányítási program.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ő is utánanézett a kérdésnek és kiderítette, hogy a
jövőre vonatkozóan nem lesz a program elkészítése kötelező, ezért szükségtelen a kérdéssel
tovább foglalkozni.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A még hatályban lévő közoktatásról szóló 1993. évi
LXXIX. törvény 85.§. (7) bekezdése szól az önkormányzati minőségirányítási programról.
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (hatálya lépés: 2012. szeptember 1.)
viszont már nem rendelkezik, nem említi az önkormányzati minőségirányítási programot.
Az önkormányzati minőségirányítási program célja, hogy a nevelési intézmény felé
megfogalmazza a fenntartó elvárásait, és ezen elvárások alapján készítheti el az intézmény a
saját minőségirányítási programját. Az önkormányzati minőségirányítási programot nem, az
intézményit szakértetni kell. Az itt elmondottakra is tekintettel (Kt.85.§.(7) bek, 2011. évi
CXC. tv.) a Pest megyei Kormányhivatal Oktatási Főosztályától tájékoztatást kért, melynek
végkicsengése, hogy az önkormányzat hatásköre eldönteni az önkormányzati és intézményi
minőségirányítási programmal kapcsolatos további intézkedés létjogosultságát.
Mindezek után kiemeli, hogy a képviselő-testület ülésén többször elhangzott, hogy a
fenntartónak milyen elvárásai vannak az intézménnyel kapcsolatban, így ezeket összeszedve
készült el az előterjesztés. A fenntartó elvárásainak megismerése pozitív hatással lehet az
intézmény működésére. Az intézmény pedig majd a nemzeti köznevelési törvény és a hozzá
kapcsolódó (még nem kiadott) végrehajtási rendeletek szerinti óvodai SZMSZ, pedagógiai
program, házirend átdolgozásakor figyelembe tudja mindezt venni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha nem kötelező, akkor miért van előttünk ez az
előterjesztés és miért kellet ennyi anyagot lefénymásolni?
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Egyetért a jegyzőnővel és nem tartja feleslegesnek
a fenntartói elvárások megfogalmazását, sőt javasolja az előterjesztés elfogadását.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Szintén jónak tartja a fenntartói elvárások
megfogalmazását és javasolja az előterjesztés elfogadását.
Polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a
benyújtott minőségirányítási programot, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
33/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta
minőségirányítási programját.
( A program a jegyzőkönyv részét képezi.)

Határidő: azonnal

az

önkormányzat

Felelős: polgármester

6. Egyebek
6.1. Óvoda karbantartó kiválasztása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Két árajánlat érkezett az óvoda karbantartási
munkáinak elvégzésére. Seres György és Tölgyesi Viktor vállalkozóktól. Seres bruttó
38.100,-Ft-os áron végezné el a karbantartási munkálatokat, beleértve a zsírfogó tisztítást is.
Tölgyesi 42.500,-Ft-ért vállalná a karbantartást, viszont a zsírfogót nem vállalta.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérése, hogy a szerződésben mindenképpen kerüljön
bele a felelősségvállalás kár esetén és határozott időre történjen a szerződéskötés.
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Gergely László képviselő: A váratlan hibaelhárítás kikötése is legyen benne a szerződésbe,
melynek ideje pl. 12.00 órán belül.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, hogy térjenek vissza a kérdésre a márciusi
ülésen, vagy felhatalmazza a testület a polgármestert, hogy eljárjon az ügyben.
Polgármester: Szavazásra bocsájtotta a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a
polgármestert az óvoda karbantartói szerződésének az előkészítésére (megfogalmazva a
felelősségvállalást kár esetén, zsírfogó karbantartását, rendkívüli hibaelhárítást) Seres György
vállalkozóval, továbbá kéri, hogy a szerződéstervezetet a polgármester a képviselő-testület
márciusi ülésén mutassa be, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
34/2012. (II.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazta a polgármestert az óvoda
karbantartói szerződésének az előkészítésére (megfogalmazva a felelősségvállalást kár esetén,
zsírfogó karbantartását, rendkívüli hibaelhárítást) Seres György vállalkozóval, továbbá kéri, hogy
a szerződéstervezetet a polgármester a képviselő-testület márciusi ülésén mutassa be.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a képviselők részvételét és további
hozzászólás, kérdés nem lévén az ülést bezárta.
Kmf.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

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

Jakab Helga s.k.
jegyzőkönyv-hitelesítő
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