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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 6 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatta a
megjelenteket, hogy Mayerné Molnár Katalin képviselő igazoltan van távol az ülésről.
Ismertette a napirendi javaslatot , melyet kiegészíteni javasol:
- 2.3. ponttal: ÖNHIKI pályázat
- 6. napirendi pontként a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását javasolja napirendként
felvenni.
- 11. pontként a Homokbánya u. 4. szám alatti ingatlan elektromos áram földkábelben történő
vezetéséhez tulajdonosi hozzájárulás megadását kérik, ezért a napirendi kiegészítési javaslat.
Dr. Császár Károlyné polgármester, megkérdezte a képviselő testület tagjait, hogy kíván e
még valaki módosító javaslatot tenni?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Napirendi pontként kéri felvenni a közmeghallgatás
időpontjának kitűzését.
Dr. Bonyhády Elemér László: A község virágosítására kéri a testület támogatását,- ezt az
egyebekben kívánja előterjeszteni.
Jakab Helga képviselő: Kéri, napirendként felvenni a TRÖNK 2011. évben hozott
14/2011.(I.23) TRÖNK határozat megerősítését és a munka megrendelését (útszélesítés)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ha nincs több módosítási javaslat, kéri a képviselő
testület tagjait, hogy kézfeltartással jelezzék, hogy a módosított napirendi pontokkal egyet
éretnek-e? Ezután a módosított napirend 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra került.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt kérte fel, aki a felkérést
elfogadta és személyét a testület 6 igen egyhangú szavazattal megszavazta.
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Napirend:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
2.
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2012. (…….) rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) rendelet módosításáról.
(rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester
2.2. Csörög Község Önkormányzat …/2012.(…..) rendelete az Önkormányzat 2011. évi
gazdálkodásáról – zárszámadás (rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester
2.3. ÖNHIKI pályázat
Előadó: polgármester
3.
Csörög Község Önkormányzat…/2012.(IV…..)
önkormányzati rendelete a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.) rendelet módosításáról.
(rendelet - tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
4. Csörög Község Önkormányzat…/2012.(IV…..) önkormányzati rendelete a szociális
igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IV.28.) rendelet
módosításáról. (rendelet - tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
5. Csörög Község Önkormányzat…/2012.(IV…..) önkormányzati rendelete a házszámozás
szabályairól. (rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
6. Csörög Község Önkormányzat …./2012.(…….) rendelete a talajterhelési díjról szóló
18/2011.(XII.30.) rendelet módosításáról. (rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
7.
7.1. Beszámoló az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat 2011. évi működéséről, feladatellátásról.
Előadó: „Együtt a gyermekekért Gyermekjóléti
és Családsegítő Szolgálat vezetője, és
Családgondozó
7.2. Beszámoló az önkormányzat gyámhatósági munkájának 2011. évi
feladatellátásáról.
Előadó: jegyző
8. Gödöllői út – vonatpótló autóbusz járat
Előadó: polgármester
9. Sződ – Keszeg – Csörög Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programja – helyzetelemzés, akcióterv, intézkedési terv
Előadó: polgármester
10. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: polgármester, SZOK bizottság elnöke
11. A Homokbánya u-i 4 szám alatti ingatlanra elektromos áram bevezetése földkábellel–
tulajdonosi hozzájárulás kérése
Előadó: polgármester
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12. TRÖNK 14/2011.(I.23.) határozata: Szabó Ferenc egyéni vállalkozó árajánlatának
elfogadása, a munka megrendelés és az út kiszélesíttetése.
Előadó: TRÖNK elnök
13. A közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Előadó: polgármester
14. Egyebek
14.1.A község virágosítása.
Előadó: PTK elnök
1.1.
Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr Császár Károlyné polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta,- kéri a
hozzászólásokat, kérdéseket.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nekem ezzel a szerződéssel kapcsolatban,
csak annyi kérésem lenne, hogy a szerződés tervezet kettes pontjánál van, hogy a műszaki
ügyintézőhöz adják be a számlát, aki teljesítésigazolás után -15 napon belül – átutalás végett
eljuttatja a pénzügyhöz. Kérem, hogy a teljesítésigazolás vezetett munkanapló alapján
történjen.
Gergely László képviselő: Akár egy felmérési napló is lehetne.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Munkanapló, ahol időpont szerint
lejegyzik, hogy ki, mit és mikor csinált.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A műszaki ügyintéző a napló alapján fogja
leigazolni a teljesítést.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Igen, ezt javaslom.
Gergely László képviselő: Ha lesz olyan hónap, hogy nem csinált semmit akkor is számlázni
fog?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Hát igen, de akkor oda írja, hogy semmilyen esemény
nem történt.
Gergely László képviselő: Ezért kell oda figyelni, hogy legyen neki munkája.
Dr Császár Károlyné polgármester: Tehát a munkanaplóban leírt teljesítést igazoljuk,
azaz, hogy mit és mikor csinált.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A munkanapló 1 példánya pedig a
teljesítés igazolás mellett lesz elhelyezve.
Dr Császár Károlyné polgármester: A vállalkozónak van egy munkanaplója az óvoda
karbantartására nézve, Ő abba jegyzi be, hogy mit végzett az intézményben.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: De akkor ezt igazolja le a műszaki
ügyintéző, és legyen 3 példányos.
Dr Császár Károlyné polgármester Ennek semmi akadálya.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az eredeti a pénzügyé, egy a miénk, egy
marad neki.
Gergely László képviselő: Az a gond, hogy teljesítéshez van kötve a szerződés. Ha így van,akkor ennek mi értelme? Nem a szerződés ellen beszélek, csak a naplót nem támogatom.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Persze, hogy van. Így lehet utólag is visszanézni és
leellenőrizni, hogy mi történt? Lehet keresni, hogy ki mit halasztott el.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Visszatérő problémákra is ki lehet így térni.
Dr Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolót elfogadja,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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51/2012.(IV.25) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadta a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

1.2.Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Dr Császár Károlyné polgármester: Kiegészíti az írásban kiadottakat;
1.2.1. Egy bírósági pere van az Önkormányzatnak, melynek a tárgyalása 2012.04.18-án volt.
Perbe hívták már 3-ik éve az Önkormányzatot; a per 2 szomszéd között zajló birtokháborítási
ügyben indult, és az Önkormányzatot 7-ed rendű alperesként perbe hívták. A következő
tárgyalást 2012. július közepére tűzte ki a bírónő.
A perbe hívó szerint „az önkormányzat 50 cm- el feltöltötte a Vörösmarty utca háza előtti
szakaszát, és így az esővíz az ő házához folyik, mely veszélyezteti az ingatlana állapotát”.
Az Ügyvéd asszony elmondta, hogy a per elindulása óta megtörtént a csapadék víz elvezető
árokrendszer kiépítése ezen a szakaszon, ezt dokumentumokkal is igazoltuk. Ez az ingatlan
mindig lejjebb volt az útnál.
Mi a belvízi csapadék-rendszer kiépítésével javítottunk a felperes helyzetén. Itt a további
tényeket is igazolnunk kell, melyre a következő tárgyaláson lesz módunk, július vége felé, de
erről majd pontos idézést is fogunk kapni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Hogy lehet 3 éve, hisz csatorna csak 1 éve
van?
Dr Császár Károlyné polgármester: Nem a csatorna végett folyik a per, hanem megelőzően
volt egy birtokháborítási ügy a szomszédok között.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Először a szomszédját perelte be, majd később az
önkormányzatot is belevonta ebbe a birtokháborítási ügyébe.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Így lett az Önkormányzat 7-ed rendű alperes.
1.2.2. Szeretném a képviselő társaimat tájékozatni, hogy 20 fő iratkozott be az óvodába, ez
folyamatosan telítődik, hiszen akkor, amikor a gyermek a 3 évet betölti, beíratásra kerül. Most
12 elsős lesz, így most összesen 65 fő gyermek van az óvodában.
1.2.3. Iskolai tájékoztatás: 21 fő elsősből 7 fő még biztos, hogy nincs elhelyezve, de 1 még
kérdőjeles, mert nem sikerült elérnem a Karolina általános iskola igazgatóját. Így 8 fő elsős
van még elhelyezés nélkül.
1.2.4. Jó néven vette Vác Város Önkormányzata tartozásunk részleges kiegyenlítését.
Folyamatosan utaljuk a megállapodás szerinti összeget is Vác felé. Az oktatási osztállyal is
felvettük a kapcsolatot, és Ők is keresik a helyet az elsőseinknek. Nagyon pozitív volt a
visszajelzés Vác részéről.
1.2.5. A SZOK bizottsági ülésen említettem a gyermek- és sportnapot, mely május 26-án
lesz. Képviselő társaimat is szeretettel várom. Remélem a 3 napos Pünkösdi ünnep nem tartja
távol a falubelieket a rendezvénytől.
A kistérségtől 100.000 Ft-ot kapunk, melyre az együttműködési megállapodást ma írtam alá.
Kaptunk pólókat -15 db-ot DTÖKT A KISTÉRSÉG BAJNOKA FELIRATTAL -.
1.2.6. A virág vásár: Még nem konkrét az időpont. Sajnos mivel a MÁV-nál már nem
dolgoznak Csörögiek, és az értékesítés is megszűnt, ezért plusz személyt kellene, hogy
biztosítson a MÁV-kert, de erre nincs módja, mert ez számukra plusz költség. A 4 napra
egyáltalán nem tudják biztosítani a virágvásárt, de 1 napot sikerült kialkudnom, így május 10.
napját céloztuk meg. Erről még e-mail-ben fogunk egyeztetni. Reggel szállítanák ki a
virágokat és este viszik is vissza a megmaradtakat.
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1.2.7. Egyre többen kötik be a csatornát. Nagyon sok elmaradás van a csatorna
díjfizetésekben, ezért érdeklődtem a csatornadíj részletfizetésének lehetőségére. A Vízi
közmű társulat nem igazolja addig le a szerződést, amíg az elmaradt csekkeket be nem fizetik.
A Vízközmű társulatot
tárgyalt a Vácrátóti Takarékszövetkezettel a részletfizetés
lehetőségéről és nagyon kedvező hitel felvételi lehetőség van még azoknak is, akik nem
kötöttek rá, és nem is fizették be a 150 ezer Ft összeget, és még OTP ltp szerződést sem
kötöttek.
Az kaphat hitelt akinél: a család 1 főre eső nettó jövedelme minimum 60.000,- Ft, + 3 havi
víz, gáz, villanyszámla bemutatás szerint tartozása nincs és munkaviszonnyal rendelkezik.
1.2.8. Beindult a 20 fős közmunka foglalkoztatás is.
A műszaki ügyintéző kimutatása alapján, pontosan van vezetve, hogy hány fő dolgozik. (3 nő
és 17 férfi.)
A képviselő testület által elfogadott feladatokat végzik az időjárás függvényében.
Az óvodához a csoda sövény már elültetésre került, a szilfa már le van vermelve. A
Kolozsvári utca szakaszán a Szabadság utcáig a vízelvezető árkot kiásták. Folyamatosan
tisztítják a köveket. További feladatként még zajlik a locsolás, szemét szedés, a körforgalom
tisztán tartása. Az Egészség háznál és a Művelődési háznál rákötöttek a csatornára. Itt külön
kiépítettek egy plusz árkot, a tervezett mellékhelyiségre.
Egyedül az Önkormányzatnál nem ment zökkenőmentesen, mivel ott a bekötéshez egy
nagyobb részen betont kellett törni, de már itt is befejezték a munkát.
1.2.9. Szeretném tájékoztató jelleggel közölni a tegnapi bizottsági ülésen is elhangzott nyári
étkeztetés lehetőségét. A pályázatot a rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülő
hátrányos helyzetű gyermekek számára lehet benyújtani. Nálunk 305 gyermek részesül
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben. Mi a kormányrendelet 1. sz. mellékletében nem
szerepelünk, mint hátrányos helyzetűek. Ezáltal ránk úgy vonatkozik a jogszabály, hogy az
RGYVK-ban részesülők 25 % -ra lehet pályázatot benyújtani önrész biztosítása nélkül,
nálunk ez 76 gyermeket jelent, napi 440,- Ft-os támogatással gyermekenként. Határozatot
nem kell hoznunk, mert önerő nélküli a pályázat. A pályázatot május 10. napjáig kell
benyújtani.
1.2.10. Szintén tájékoztatásul közlöm, hogy ma itt volt a 4ÉTP Kft. kivitelezője. Körbe jártuk
a falut és átnéztük a csapadékvíz elvezető árokrendszert. Sok állampolgári panasz érkezett,
hogy a Szegedi, a Liliom és a Szabadság utca szakaszán a hüllők folyamatosan mocorognak.
Itt ki lett tisztítva a talaj, de mivel egy forrás van így a talajvíz folyamatosan tör fel. Erre
kértem megoldási javaslatot a vállalkozótól. A vállalkozó elmondása alapján végig kell
„drén„ csövezni és ezt be kell takarni. Ez majd elszivárogtatja a vizes árokba.
A polgármester kéri az írásos anyaghoz és az itt elhangzottakhoz a kérdéseket,
hozzászólásokat.
Gergely László: A közmunkásokat ki fizeti? Van kizáró ok, ha hiányzik?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Itt helyben vannak fizetve, az Önkormányzat fizeti
Őket.
Gergely László: Van jelenléti ívük?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Természetesen,- ez kötelező. Sőt még beteg
állományba sem mehetnek. Ha elmegy, nem kap rá munkabért. Heti bérszámfejtés van.
Gergely László: Akkor jó, így legalább valami hasznunk van ebből. Ezt a lehetőséget meg
kell ragadni. De azért fizetünk utánuk?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen 1,5 millió Ft-ot fizetünk ki nekik járulékokkal
együtt.( 4 hónap - 20 fő)
Gergely László. A 40 ezer Ft-os közmunkásokkal mi lesz?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Olyan már nincs.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ők azok, mert az a bruttó összeg, nettóban kevesebb.
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Gergely László: És mi van a 28.000,- Ft-os segéllyel? Csak, hogy tudjam, ha a faluban
rákérdeznek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Még mindig úgy van a jogszabály, hogy egy évben 30
napot kell dolgozni, de ha az államtól nem kapunk erre lehetőséget, mi sem tudunk biztosítani
munkát, hiszen a költségvetésünkben, nem szerepel. Köszönöm kérdést.
Dévényi Mónika: Az étkezési segéllyel kapcsolatban szeretném kérdezni, hogy ezt biztos
megkapjuk, vagy erre még pályáznunk kell?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem ez még nem biztos. Május 3-án a gyámhivatal
megkeresi a jegyzőt, utána a jegyző a családsegítővel egyeztet. Ezt még május 10-ig rögzítik.
Dévényi Mónika: Akkor ahhoz, hogy a pénz idekerüljön, még van 2 hónap.
Jakab Helga képviselő: Az Akácfa és a Komáromi utca karbantartására mikor kerül sor?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Másfél hete volt itt a vállalkozó és a falugazdával
felmérte a területet. Ígéretet tett arra, hogy április végéig árajánlatot ad. Sajnos a határidő
lejárt, de az árajánlat még nem érkezett meg. Sürgetni kell őt!
Jakab Helga képviselő: Igen, éppen ezért kérdeztem.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Fontos a kivitelezés, ezért mindenképpen sürgetni
fogjuk az ügyet.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdezi, hogy mi lett a 3 telkessel? Mert
ott rengeteg szúnyog lesz.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ott egy halastó lett. Ezért mi feljelentést tettünk az
építésügyi hatóságnál.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: És nem sürgetitek?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Sajnos még nem kaptunk rá választ.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Most összekötötték az eredeti engedély nélkül épített
halastóval. Elszállították a tőzeget.
Gergely László: Itt egy vízgyűjtő területet csináltak nekünk.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő Olyan béketűrőek vagyunk. Ez egy építési
telek. De akkor nektek kellett volna behívni a tulajdonost és megkérdezni, hogy mit óhajt vele
csinálni, mivel ez egy építési telek.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő Ki tiltathatja meg nekik? Tündétől kérdem,
hogy ezt a Váci építési hatóságnak kell megtiltani, vagy intézkedhetünk mi is?
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Itt van egy településszerkezeti terv, egy helyi építési
szabályzat és e szerint fognak eljárni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ennek utána nézünk.
A műszaki ügyintéző szabálysértési eljárást kezdeményezett ellenük, de mivel a szabálysértést
elvették az önkormányzattól április 15-től, így az ügy a kormányhivatalhoz került.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester. Nekünk akkor most már csak bejelentési
kötelezettségünk van?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen. 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 igennek szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
52/2012.(IV.25.) 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.
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …./2012. (…….) rendelete az
önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 2/2011.(II.15.) rendelet módosításáról.
(rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester:Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
önkormányzat 2011. évi költségvetésének 4. számú módosításáról szóló rendelet tervezetével kapcsolatban felkéri a bizottságok elnökeit hogy a bizottsági ülésen hozott a
határozatokat ismertessék a képviselő testülettel.
Dr. Bonyhádi Elemér Lászlót PTK bizottság elnöke:
A PTK bizottság az előterjesztést tárgyalta és 4 egyhangú igen szavazattal határozatban 25/2012. (IV.24) PTK határozat - elfogadta és a testületnek is elfogadásra javasolja.
Jakab Helga TRÖNK elnök:
A TRÖNK tárgyalta az előterjesztést és 4 igen, egyhangú szavazattal határozatban -1/2012.
(IV.24) TRÖNK határozat- elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Dévényi Mónika SZOK bizottság elnökhelyettes:
A SZOK bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 igen, egyhangú szavazattal határozatban 21/2012. (IV.24) SZOK határozat - elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra
javasolja.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Más hozzászólás, kérdés nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátotta a rendelet-tervezetet, egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy
rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz
legalább 4 igen szavazat szükséges.
* Aki egyetért Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. évi költségvetése
módosításával az előterjesztés szerint,- az kérem igennek szavazzon:
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2012.(IV.26.) rendelete
2011. évi költségvetés módosításáról.
* 4. számú módosítás *
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.2. Beszámoló az Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról - zárszámadás.
(rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a bizottsági elnököket, hogy a bizottságok által
hozott határozatokról tájékoztassák a képviselő testületet.
Dr. Bonyhádi Elemér Lászlót PTK bizottság elnöke:
A PTK bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 igen, egyhangú szavazattal határozatban 26/2012. (IV.24) PTK határozat - elfogadta és a képviselő - testületnek is elfogadásra
javasolja.
Jakab Helga TRÖNK elnöke:
A TRÖNK megtárgyalta az előterjesztést és 4 egyhangú igen szavazattal határozatban 2/2012. (IV.24) TRÖNK határozat - elfogadta és a képviselő-testületnek is elfogadásra
javasolja.
Dévényi Mónika SZOK bizottság elnökhelyettes:
A SZOK bizottság megtárgyalta az előterjesztést és 4 egyhangú igen szavazattal határozatban
- 22/2012. (IV.24) SZOK határozat - elfogadta és a testületnek is elfogadásra javasolja.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet - tervezetet, 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-testület elfogadja az
Önkormányzat 2011. évi gazdálkodásáról-szóló beszámolót /zárszámadást/, - az kérem,
igennek szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta rendeletét:

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület
5/2012.(IV.26.) rendelete
2011. évi gazdálkodás végrehajtásáról, a zárszámadásáról
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

2.3. ÖNHIKI pályázat

Dr. Császár Károlyné polgármester: nyilatkoznia kell az önkormányzatnak,- határozati
formában, hogy kíván-e ÖNHIKI pályázatot beadni.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ÖNHIKI
pályázat benyújtásához az alábbi határozatot hozza;
1. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
16.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 46.006 ezer forint összegű működési
célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 30.,- az kérem igennel
szavazzon.
Dr Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
53/2012.(IV.25) határozat
1. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország 2012. évi központi
költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 6. melléklet 2. pontja alapján
(továbbiakban 6. melléklet) támogatási igényt nyújt be az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatására.
2. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önhibájukon kívül hátrányos
helyzetben lévő önkormányzatok 2012. évi támogatásának igényléséhez a fenti törvény
alapján a következő nyilatkozatot teszi:
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I. A települési önkormányzat lakosságszáma 2011. január 1-jén 1 000 fő feletti
II. A települési önkormányzat helyi adó bevezetéséről döntött és 2012. évben ilyen jogcímen
16.000 ezer forint összegű bevételt tervez.
III. Az önkormányzat 2012. évi költségvetési rendeletét 46.006 ezer forint összegű működési
célú hiánnyal fogadta el.
IV. Az önkormányzat az Ötv. szabályai szerint kötelező könyvvizsgálatra nem kötelezett.
V. Az önkormányzat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. § (1) bekezdés
a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek megfelel.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012. április 30.

3.Csörög Község Önkormányzat

…/2012.(IV…..)
önkormányzati rendelete a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006. (IX.13.) rendeletet módosításáról
(rendelet - tervezet).
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az előterjesztést a SZOK bizottság megtárgyalta,
tehát felkérem Dévényi Mónikát a bizottság elnökhelyettesét, hogy a bizottsági ülésen hozott
a SZOK határozatról tájékoztassa a képviselő testületet.
Dévényi Mónika elnökhelyettes: A bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 11/2006.
(IX.13.) rendeletet 6.§. (5) bekezdését módosítani javasolja az év végi kifizetés idejénél
„augusztus 15. napjáig” szövegrésszel.
Módosításai javaslatunkkal reméljük, hogy a kifizetett összeget valóbban a gyermekre költik a
szülők.
Megkérdezte Virág József NÖ elnököt, hogy mi a véleménye az itt elhangzottakról?
Virágh József a NÖ elnöke: Teljes mértékben egyet értek, mert így valóban nagyobb az
esély, hogy a kifizetett összeg megfelelő helyre kerül.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Azért azt ne felejtsük el, hogy ezt a támogatást a jó
tanuló gyermekek kapják, és azokban a családokban, valószínűleg nagyobb eséllyel tőrödnek
a gyermekkel, és így a pénz is megfelelő helyre kerül.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További hozzászólás, kérdés nem lévén szavazásra
bocsátotta először a módosító javaslatot, majd a rendelet - tervezetet.
* Aki egyetért azzal, hogy
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a
gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló többször módosított 11/2006. (IX.13.)
rendeletet 6.§. (5) bekezdését módosítja a következők szerint
„6.§. (5) a támogatás kifizetésére utólag
- féléves bizonyítvány alapján március 1-ig
- év végi bizonyítvány alapján aug. 15-ig kerül sor”,- az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester megállapítja, hogy képviselő-testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
54/2012.(IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról
szóló többször módosított 11/2006. (IX.13.) rendeletet 6.§. (5) bekezdését módosítja:
„6.§. (5) a támogatás kifizetésére utólag
- féléves bizonyítvány alapján március 1-ig
- év végi bizonyítvány alapján aug. 15-ig kerül sor”.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta az 54/2012.(IV.25.) határozattal
egybeszerkesztett rendelet – tervezetet, egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy
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rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához minősített többségű szavazati arány, legalább 4
igen szavazat szükséges.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület módosítsa, a
gyermekvédelem helyi szabályozását az előterjesztés és az 54/2012.(IV.25.) határozatban
foglaltak szerint,- az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal megalkotta rendeletét:

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
6/2012.(IV.26.) rendelete
a gyermekvédelem helyi szabályozásról szóló 11/2006.(IX.13.)
rendelet módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

4. Csörög Község Önkormányzat …/2012.(IV…..) önkormányzati rendelete a szociális
igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IV.28.) rendelet
módosításáról. (rendelet - tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A SZOK bizottság megtárgyalta az előterjesztést.
Kéri a bizottság határozatának ismertetését.
Dévényi Mónika SZOK elnökhelyettes:
A bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Az előterjesztésen túl a bizottság módosító
javaslatot terjeszt elő - 25/2012.(IV.24.)SZOK határozat szerint -a 6/2011.(IV.28.) rendelet
6/B.§.(5) bekezdés c.) pontjára vonatkozóan:
„c.) rendszeresen kapcsolatot tart a családgondozóval, előre egyeztetett időpontban”
E módosító javaslattal együtt a bizottság az előterjesztést elfogadja és a képviselő-testületnek
is elfogadásra javasolja.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Törvényi változások miatt kellet a módosítás, ugye?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen és elfogadta a SZOK bizottság.
Batki Zoltán családgondozó: Kérdezi a jegyzőtől, hogy ebbe a módosító megfogalmazásba,a rendszeresbe belefér az is, ha csak évi két alkalommal lesz/szükséges a kapcsolattartás?
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen, nem a 2 hetes sűrűség jelenti a
rendszerességet. A gondozási terv alapján meghatározott évi 2 alkalom is lehet rendszeres. A
családgondozó tudni fogja, hogy ki az, akit sűrűbben kell látogatni, illetve akivel sűrűbben
kell a kapcsolatot tartani. Ez a családgondozó által elkészített gondozási terv kérdése.
Jakab Helga képviselő: A 3-ik oldalon van a (6/B.§) Rendszeres szociális segély 3-ik
bekezdésben ott van, hogy bérpótló juttatás, de mivel bérpótló juttatás már nincs, gondolom
ez itt elírás?
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen elírás, ezt tegnap a bizottsági ülésen tisztáztuk.
Elmondtam azt is, hogy a kolleganőim előre dolgoztak és egységes szerkezetben adták ki a
várható módosításokat. A módosító rendelet viszont más, itt arra kell szavazniuk a
képviselőknek. De köszönöm az észrevételt.
Jakab Helga képviselő: Én tegnap nem voltam a SZOK bizottság ülésén, így a módosító
rendelet-tervezet nem kaptam, csak a várható módosításokkal egységes szerkezetbe foglaltat.
Az 5-ik oldalon a 6/B.§. (9) bekezdés azt írja: A jegyző figyelmeztetésben részesíti, de milyen
tartalommal? Engem az érdekelne, figyelmeztetésben részesíti, de hogyan? Levélben,
határozatban, végzésben vagy nem tudom miben, és mikor megszegi az együttműködési
kötelezettségét,- mi történik akkor? Lehetne ezt valahogy konkretizálni?
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Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A határozatban benne van, hogy az együttműködési
kötelezettséget tartania kell. Ez a kiinduló álláspont. Onnantól kezdve a határozat nem
teljesülése miatt a végrehajtással kell majd foglalkozni. A családgondozó behívja az
érintettet, így akkor az idézéssel kezdődik, majd tárgyalással folytatódik.
Jakab Helga képviselő: Engem a vége érdekel, hogyha nem jelenik meg és nem teljesül az
együttműködés, akkor mi történik? A figyelmeztetés után nem az van, hogy megvonjuk az
ellátás összegét?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Előbb tárgyalást tartunk, a megvonás a végső
intézkedés.
Jakab Helga képviselő: Javasolja a 6/B.§. (9) bekezdését kiegészíteni az „írásban” szóval:
….a jegyző „ írásban „ figyelmezteti ….
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a javaslatokat; először a SZOK bizottság módosító, majd Jakab Helga
képviselő módosító javaslatait,- végül a rendelet-tervezetet. Egyúttal tájékoztatta a
képviselőket, hogy rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához minősített többségű
szavazati arány, legalább 4 igen szavazat szükséges.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete módosítja a
szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IV.28)
rendelet 6/B. § .(5) bekezdés c.) pontját:
„c.) rendszeresen kapcsolatot tart a családgondozóval, előre egyeztetett időpontban”
szöveggel,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
55/2012.(IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete módosítja a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IV.28) rendelet 6/B. § .(5) bekezdés
c.) pontját:
„c.) rendszeresen kapcsolatot tart a családgondozóval, előre egyeztetett időpontban”
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete kiegészíti a
szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IV.28)
rendelet 6/B. § .(9) bekezdését a következő szöveggel:
„ ….. jegyző írásbeli figyelmeztetésben…”,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
56/2012.(IV.25.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete kiegészíti a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 6/2011.(IV.28) rendelet 6/B. §.(9) bekezdését
„ …. a jegyző írásbeli figyelmeztetésben” …. szövegrésszel.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja a módosító határozatok
beolvasztásával együtt a rendelet – tervezetet.
Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete módosítja a
szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló rendeletét az
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előterjesztés és az 56/2012.(IV.25.) illetve az 57/2012.(IV.25.) határozatokban foglaltak
szerint,- az kérem igennel szavazzon.
Egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához
minősített többségű szavazati arány, legalább 4 igen szavazat szükséges.
Dr Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2012.(IV.26.) rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló
6/2011.(IV.28.) rendelet módosításáról.

5. Csörög Község Önkormányzat …/2012.(IV…..)

önkormányzati rendelete a
házszámozás szabályairól. (rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A PTK bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kéri a
bizottság határozatának ismeretetését.
Dr. Bonyhádi Elemér László PTK bizottság elnöke:
Az eredeti határozati javaslathoz képest volt egy módosítási javaslat, melyet nem szavazott
meg a bizottság, de azért ismertetném a javaslatot; A javaslat 50-50 %-os költség megosztást
javasolt a tulajdonosok és az önkormányzat között, az első házszám beszerzésénél. De
megfelelő szavazat hiányában a módosítási javaslat nem kapott megfelelő számú támogatást.
Az eredeti előterjesztést a bizottság 4 igen, egyhangú szavazattal – 28/2012.(IV.24.) PTK
határozat - elfogadta és elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek is.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Akkor nem járulunk hozzá 50-50 %-ban
sem?
Dr Császár Károlyné polgármester: Az én javaslatom az, hogy az eredeti rendelet tervezetet
javaslom elfogadni a képviselő testületnek. A tulajdonos megkapja az okmányait ingyen és
bérmentve. A tulajdonosnak már csak a házszámot kell megvennie, és ezt kihelyeznie.
Gergely László képviselő: Ahol több egyforma szám van ott mi lesz?
Dr Császár Károlyné polgármester: Ez a rendelet minden utcára, a település egészére
vonatkozik. Minden helyrajzi számmal rendelkező ingatlan kap egy számot. Az ingatlanok
megosztásánál például ../A. vagy …/B.-t lehet majd alkalmazni. Az összevont ingatlanok
pedig egy hrsz. lévén,- egy házszámot kapnak.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde: A rendelet azért született, hogy a házszámozást egységesen
szabályozza. E rendelet szerinti házszámváltozásnál az ingatan tulajdonosai, a 12.600 Ft-os
eljárási díj megfizetése alól mentesülnek, hiszen az új házszám kialakítása önkormányzati
érdek.
Virág József NÖ elnöke: Egységes lesz mindenkinek a házszáma?
Dr Császár Károlyné polgármester: Nem, mert a házszámot mindenkinek saját költségén
kell megvennie illetve kihelyeznie, az önkormányzatnak csak annyi kikötése van, hogy látható
helyen legyen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a rendelet- tervezetet, egyúttal
felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához minősített
többségű szavazati arány, legalább 4 igen szavazat szükséges.
*Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja a
házszámozás szabályairól szóló rendeletét, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal megalkotta rendeletét:
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Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület
8/2012.(IV.26.) rendelete
a házszámozás szabályairól.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

6. Csörög Község Önkormányzat …./2012.(…….) rendelete a talajterhelési díjról szóló
18/2011.(XII.30.) rendelet módosításáról. (rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A rendelet módosítási javaslat
kizárólag a
kedvezményekről, mentességekről szól. Az utóbbi két hónapban nagyon sokan kötnek rá a
csatornára, ezért célszerű a lakosság érdekét és a jogalkotói szándékot is szem előtt tartva
meghatározni a kedvezményeket és mentességeket. Megjegyzem a jegyzőnő tájékoztatott,
hogy a szomszédos települések (Váchartyán, Vácrátót, Vácduka) is biztosították
ingatlantulajdonosaik számára az ún. hosszabb türelmi időt. Kérem képviselő-társaimat a
rendelet elfogadására.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nem értem miért húzzuk az időt. Én is be
tudtam kötni a csatornát,- más is megtehette volna.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Bízzunk abban, hogy ezzel is lehet inspirálni a
lakosságot a csatorna bekötésre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés, hozzászólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátotta a rendelet- tervezetet, egyúttal felhívta a képviselők
figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához minősített többségű szavazati
arány, legalább 4 igen szavazat szükséges.
* Aki egyetért az előterjesztett talajterhelési díj módosításáról szóló rendeletet-tervezettel,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú szavazattal megalkotta
rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület
9/2012.(IV.26.) rendelete
a talajterhelési díjról szóló 18/2011.(XII.30.) rendeletének módosításáról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)

7.
7.1. Beszámoló az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő

Szolgálat 2011. évi működéséről, feladatellátásról.
Dr. Császár Károlyné polgármester A SZOK bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kéri
a bizottság határozatának ismertetését.
Dévényi Mónika SZOK bizottság elnökhelyettes: Tárgyaltuk és elfogadtuk 4 igen,
egyhangú szavazattal. A bizottság javasolta, hogy mihamarább létrehozzunk egy
gyermekvédelmi kerek asztalt. Évente legalább 2-szer szeretnénk leülni több érintettel így
például a kisegítő iskola gyermekvédelmi felelős, a drog prevencióval kapcsolatos szakértő, a
polgármester, a jegyző, óvodavezető, óvodai gyermekvédelmi felelős, körzeti megbízott stb..
Batki Zoltán családgondozó: 2000 fő feletti településeken ez kötelező is. A létrehozásában
tudnék segíteni, a meglévő anyagom kiegészítésével. Ennek tartalmát a település
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problémáihoz igazítva, egy tervezetet kellene írni annak bevonásával, amit a település SZOK
bizottsága illetve a jegyzői gyámhatósága és a Gyermekjóléti szolgálat tervez. A Szociális
térkép elkészítésével kell kezdeni, mert innen kiindulva tudjuk a koncepciót kidolgozni.
Ennek a térképnek az elkészítését én vállalom a bizottság segítő közreműködésével.
Dévényi Mónika SZOK elnökhelyettes: Szeretném megkérni Batki Zoltán családgondozót,
hogy a „kerek asztal” előkészítésében aktívan vegyen részt és a továbbiakban az ügymenetről
tájékoztasson.
Batki Zoltán családgondozó: A kerek asztal létrehozását támogatom, és a létrehozásában
részt kívánok venni. A térkép elkészítése hónapokat fog igénybe venni. Ennek ellenére
javaslom a 2012. májusi SZOK ülésen napirendi pontban előterjeszteni a „kerek asztal
létrehozását.”
Dévényi Mónika SZOK elnökhelyettes: A SZOK bizottság 4 igen szavazattal meghozott
27/2012.(IV.24.) SZOK határozat szerint a beszámolót elfogadja és a képviselő - testületnek
is elfogadásra javasolja.
Dr. Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátotta a beszámolót az - Együtt a
gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi működéséről,
feladatellátásról.
* Aki elfogadja az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011.
évi működéséről, feladatellátásról szóló beszámolót,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
57/2012.(IV.25.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2011. évi működéséről, feladatellátásról szóló
beszámolót.
Felelős: Dobosné Kelemen Éva,
Határidő: azonnal
szolgálatvezető

7.2.

Beszámoló az önkormányzat gyámhatósági munkájának 2011. évi
feladatellátásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A SZOK bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kéri
a bizottság határozatának ismertetését.
Dévényi Mónika SZOK bizottság elnökhelyettes: A SZOK bizottság tárgyalta és 4 igen
szavazattal elfogadta a 28/2012.(IV.24.) SZOK határozat szerint és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek is.
Dr Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja, az
önkormányzat gyámhatósági munkájának 2011. évi
feladatellátásáról szóló beszámolót, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
58/2012.(IV.25.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat gyámhatósági
munkájának 2011. évi feladatellátásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal, illetőleg
Felelős: jegyző
2012. május 30.
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8. Gödöllői út – vonatpótló autóbusz járat
Dr. Császár Károlyné polgármester: A PTK bizottság és a TRÖNK megtárgyalta az
előterjesztést. Kéri a határozatok ismertetését.
- Dr. Bonyhádi Elemér Lászlót PTK bizottság elnöke:
Az előterjesztett határozati javaslatot módosítással, az alábbiak szerint fogadtuk el:
1.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest – Veresegyház - Vác (71.sz.)
vonal átépítés alatt üzemelő vonatpótló autóbusz megállónál gyalogos átkelőhely
létesítésével, és ezt jelző, figyelmeztető közlekedési táblák elhelyezésével, a megállóhelynél
buszöböl kialakításával és megvilágításával járul hozzá.
2. Az út forgalmas útszakasz, ezért ragaszkodunk a megállóhelynél a megfelelő kialakításhoz.
Reggel 7.00 óra körül, mintegy 300 - 350 fő várakozó utazó jelenik meg, főleg gyermekek.
Jelen állapotban nagy a baleset veszély, mivel nincs az utas szám növekedésének megfelelő
várakozóhely kialakítva, továbbá az útszakasz felszíne „kijárt, öblös”
Virág József NÖ elnök : A buszmegálló kiépítéséről van most szó? 60 cm hely van, ahol a
tömegnek, a várakozóknak el kellene férniük, de ez lehetetlen és életveszélyes.
Gergely László képviselő: De ott megy az árok, azzal mi legyen?
Virág József NÖ elnök: Azt beépítjük.
Dr Császár Károlyné polgármester: A buszmegálló kiépítése nem az önkormányzat
hatáskörébe tartozik, az a közútkezelő dolga lenne.
Virág József NÖ elnök: Akkor én majd, mint elnök bemegyek a közútkezelőhöz és külön
kérem, hogy legyen itt végleges megálló kialakítva.
Gergely László képviselő: Egy gyalogos átkelő hely és egy lassító tábla (50 km/h ) is
kellene.
Dévényi Mónika SZOK elnökhelyettes: Van tábla,- csak az 60 km/h-s.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Már tervbe van véve ennek az útszakasznak a
felújítása. Én láttam a terveket, amiben közvilágítás, buszmegálló, sőt esőbeálló is szerepel.
Az elkészítés határideje 2014. december 31. Ha elkészül,- biztonságos és szép lesz.
A PTK bizottság tárgyalta az előterjesztést és 4 egyhangú igen szavazattal a 29/2012. (IV.24)
PTK határozat szerint a testületnek is elfogadásra javasolja.
- Jakab Helga TRÖNK elnök: A TRÖNK tárgyalta az előterjesztést és 4 igen, egyhangú
szavazattal határozatban – a 3/2012. (IV.24) TRÖNK határozat szerint – elfogadta a PTK
bizottság módosító határozatát és a képviselő-testületnek is elfogadásra javasolja.
Dr Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja a javaslatot
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja, a
Gödöllői út – vonatpótló autóbusz járat megállójának, határozati javaslatát a PTK
határozatban foglaltak szerint,- az kérem igennel szavazzon
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta rendeletét:
59/2012. (IV.25.) határozat
1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Budapest – Veresegyház - Vác
(71.sz.) vonal átépítés alatt üzemelő vonatpótló autóbusz megállónál gyalogos átkelőhely
létesítésével, és ezt jelző, figyelmeztető közlekedési táblák elhelyezésével, a megállóhelynél
buszöböl kialakításával és megvilágításával járul hozzá.
2. Az út forgalmas útszakasz, ezért
ragaszkodunk a megállóhelynél a megfelelő
kialakításhoz. Reggel 7.00 óra körül, mintegy 300 - 350 fő várakozó utazó jelenik meg. Jelen
állapotban nagy a baleset veszély, mivel nincs az utas szám növekedésének megfelelő
várakozóhely kialakítva, továbbá az útszakasz felszíne „kijárt, öblös”
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Határidő: azonnal – MÁV felé lejelenteni
Felelős: polgármester
9. Sződ – Keszeg – Csörög Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programja – helyzetelemzés, akcióterv, intézkedési terv
Dr. Császár Károlyné polgármester: A SZOK bizottság megtárgyalta az előterjesztést. Kéri
a bizottság határozatának ismertetését.
Dévényi Mónika SZOK bizottság elnökhelyettes: A SZOK bizottság tárgyalta és 4 igen
szavazattal elfogadta a 29/2012.(IV.24.) SZOK határozat szerint és elfogadásra javasolja a
képviselő-testületnek is.
Dr Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület elfogadja,
Sződ - Keszeg - Csörög Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi
Programját (intézkedési terv, akcióterv, helyzetelemzés),- az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
60/2012.(IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő – testülete elfogadja Sződ - Keszeg - Csörög
Intézményfenntartó Társulás Közoktatási Esélyegyenlőségi Programját (intézkedési terv,
akcióterv, helyzetelemzés).
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
10. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki elfogadja a SZOK bizottság és a polgármester átruházott hatáskörök gyakorlásáról
szóló beszámolóját,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
61/2012.(IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a SZOK bizottság és a
polgármester átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

11. Csörög, Homokbánya u. 4 (hrsz.: 2583) szám alatti ingatlan elektromos árammal
történő ellátásához, a földkábel elhelyezéséhez tulajdonosi hozzájárulás kérése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri dr. Bonyhádi Elemér Lászlót a PTK bizottság
elnökét, hogy a bizottsági ülésen hozott a PTK határozatot ismertesse a képviselő testülettel.
Dr. Bonyhádi Elemér Lászlót PTK bizottság elnöke:
A PTK bizottság tárgyalta és 4 egyhangú igen szavazattal a 30/2012. (IV.24.) PTK határozat
szerint elfogadta és a testületnek is elfogadásra javasolja a tulajdonosi hozzájárulás
megadását.
Dr. Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület megadja, a
Homokbánya u. 4. (hrsz.: 2583) szám alatti ingatlan elektromos árammal történő ellátásához,
a földkábel elhelyezéséhez a tulajdonosi hozzájárulást azzal, hogy a munka befejeztével az
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utat eredeti állapotára kell helyreállítani és a földkábel vezetést a közműtérképen fel kell
tüntetni,- az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
62/20123.(IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörög, Homokbánya u. 4. (hrsz: 2583)
szám alatt lévő ingatlan villamos energia ellátására, földkábel kiépítéséhez a tulajdonosi
hozzájárulást megadja azzal, hogy a munka befejeztével az utat eredeti állapotára kell
helyreállítani és a földkábel vezetést a közműtérképen fel kell tüntetni.
Határidő: 15 nap – kérelmező értesítése
Felelős: polgármester
12. TRÖNK 14/2011.(I.23.) határozata: Szabó Ferenc egyéni vállalkozó árajánlatának
elfogadása, a munka megrendelés és az út kiszélesíttetése.
Jakab Helga TRÖNK elnök: Kéri, hogy a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert,
hogy Szabó Ferenc egyéni vállalkozótól a TRÖNK 14/2011.(I.23.) határozata szerinti
útszélesítést megrendelje a 2012. évi költségvetés terhére.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a képviselő - testület a TRÖNK 14/2011.(I.23.) TRÖNK számú
határozatát megerősíti és Szabó Ferenc egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja égyúttal
felhatalmazza a polgármester, hogy a 2012. évi költségvetés terhére az út kiszélesítését
megrendelje, a vállalkozóval a szerződést megkösse, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
63/2012. évi (IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő - testülete megerősítve a 14/2011.(I.23.) TRÖNK
határozatát, Szabó Ferenc egyéni vállalkozó árajánlatát elfogadja egyúttal felhatalmazza a
polgármestert, hogy a 2012. évi költségvetés terhére az út kiszélesítését megrendelje, a
vállalkozóval a szerződést megkösse.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester
13. A közmeghallgatás időpontjának kitűzése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Képviselő-testületünk 188/2011. (XI.16.) számon
meghozott határozata szerint a 2012. évi közmeghallgatás időpontját 2012. április 13.
(péntek) 17.00 órai időpontban határozta meg a képviselő-testület. Az időpontról
megfeledkeztünk és a közmeghallgatás szervezését későn kezdhettük volna el, ami
tiszteletlenség lett volna a település lakóival szemben.
Javaslom a közmeghallgatás új időpontját 2012. június 1. (péntek) 17.00 órában
meghatározni. A közmeghallgatás helyének a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda
tornatermét javaslom.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Miért kell az óvodába meghirdetni a
közmeghallgatást? A Művelődési Ház jobban megfelelne.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint is az óvodai tornaterem az
ideális.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület a 188/2011.(XI.16.) határozatát módosítva
2012. évi közmeghallgatás időpontját 2012. június 1. (péntek) 17.00 órában határozza meg és
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a közmeghallgatás helyéül CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda tornatermét jelöli ;ki,- az
kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
64/2012. évi (IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő - testülete a 188/2011.(XI.16.) határozatát
módosítva a 2012. évi közmeghallgatás időpontját 2012. június 1. (péntek) 17.00 órában
határozza meg és a közmeghallgatás helyéül CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda
tornatermét jelöli.
Határidő: 15 nap, illetőleg
Felelős: polgármester
2012. június 1.
14. Egyebek
14.1.A község virágosítása.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnök: A bizottsági ülésen is elhangzott
javaslatként, hogy a falu közterületeinek virágosítására, esetleg fásítására szervezzünk szombati napra- egy közös munkát.
Javaslata az időpontra: 2012. május 12. (szombat) 10.00 óra. Elképzelése szerint mindenki
hozna magával szerszámot, virágpalántát és azt a testület által meghatározott területekre ( pl.
körforgó, óvoda, egészségház melletti terület, játszótér stb.) kiültetnénk. Az elnök kérése,
hogy a program meghirdetését, a plakátolást, a terület előkészítését a polgármester szervezze
meg a falugazdával.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nagyon jó ötletnek tartja és látja képviselő-társain is,
hogy mindenkinek tetszik a programjavaslat.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy 2012. május 12. napján (szombat) 10.00 órakor virágosítási akciót
szervezzünk,- az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen, egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
65/2012. évi (IV.25.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő - testülete 2012. május 12. (szombat) napján 10.00
órától virágosítást akciót; virágültetést, faültetést szervez.
A program kiplakátolása, a lakosság értesítése (a virágpalántát, esetleg a facsemetét,
szerszámokat mindenki hozzon magával!), a terület előkészítésének megszervezése a
polgármester feladata.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap, illetőleg
2012. május 12.
További napirend, kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a képviselők
részvételét és az ülést bezárta.
Kmft.
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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