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4.) Nagyházi Judit
5.) Tona Hungary Kft.
Nagy Gergely
Tótin Krsiztina
Dévényi Mónika
Érdeklődő lakosság, 1 fő: Viszus István.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 5 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatta a
megjelenteket, hogy Mayerné Molnár Katalin képviselő asszony nem jelezte távolmaradását,
Jakab Helga képviselő asszony pedig a PTK elnöke felé jelezte késését,- remélhetőleg
megérkezik. Ismertette a napirendi javaslatot, egyúttal kiegészítette: az Egyebek napirend
alatt a Falunapról, és a Kecskerágói vízellátásról kíván tájékoztatást adni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő is az egyebek napirendi pontot kívánja kiegészíteni,
fontos ügyben, de majd ott elmondja; miről lenne szó.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kérdezi a képviselőt; pontosan mi az általa javasolt
napirend témája.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A képviselői hiányzásokról kíván szót ejteni.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Gergely László képviselőt kérte fel, aki a felkérést
elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület – a polgármester szavaztatása után - a napirendi javaslatot
az elhangzott kiegészítéssel és a jegyzőkönyv hitelesítő személyét 5 igen egyhangú
szavazattal megszavazta.
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Napirend:
1. Beszámoló Csörög Község Körzeti Megbízott 2011. évi tevékenységéről
és a 2012. évi elképzelésekről. (szóbeli előterjesztés)
Előadó: Kapitányságvezető Vác, KMB Csörög
2.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
2.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
3. A Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának beszámolója a
2010/2011. oktatási évről és tájékoztatója a 2012/2013. oktatási év
beindításáról, a feladatairól. (szóbeli előterjesztés)
Előadók: Iskola igazgató
4.
4.1. CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének beszámolója a
2011/2012. nevelési évről és tájékoztatója a 2012/2013. nevelési év
beindításáról, a feladatairól.
Előadó: Óvodavezető
4.2. CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programja
Előadó: Óvodavezető
5.
Tona Hungary Kft. elképzeléseinek ismertetése a Kúria hasznosítására.
Előadó: Nagy Gergely ügyvezető
Tótin Krisztina termékmenedzser
6. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012.(…)
önkormányzati rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes
magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól
Előadó: polgármester,jegyző
7. Csörög Község Önkormányzat és Csörög Települési Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködési megállapodása
Előadó: polgármester, NÖ elnök
8. Folyószámlahitel
Előadó: polgármester, PTK bizottság elnöke
9. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: polgármester, SZOK Bizottság elnöke
10. Tájékoztatás az állattartási rendeletről
Előadó: jegyző
11. Egyebek
11.1. Tájékoztató a Falunapról
Előadó: polgármester
11.2. Tájékoztató Kecskerágó vízellátásáról
Előadó: polgármester
11.3. Képviselői hiányzások
Előadó: dr. Bonyhády László Elemér képviselő

1.Beszámoló Csörög Község Körzeti Megbízott 2011. évi tevékenységéről
és a 2012. évi elképzelésekről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszönti Latorovszki Gábort a Vác városi
Rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetőjét, Cseke Péter és Vécsei László KMB, egyúttal
felkéri a bűnügyi alosztályvezetőt szóbeli kiegészítését, ha van,- tegye meg.
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Latorovszky Gábor bűnügyi alosztályvezető: A kiadott írásos anyagból, felolvasással
kiemeli a lényeges pontokat;
- sajnálatos de Cseke Péter körzeti megbízott az elmúlt időszakban 1 hónapi
szabadságon, 2 hétig beteg állományban volt, így akkor feladatát ellátni nem tudta.
- Elmondta, hogy Cseke Péter, Csörög, Vácduka településeken látja el a körzeti
feladatokat, vezénylés szerint a helyettesítést Sződ- Sződliget megbízottjával, Vécsei
László úrral oldják meg
- Sajnálattal veszi tudomásul, hogy az állampolgárok a körzeti megbízott által
meghirdetett fogadó órát nem veszik igénybe. Kéri, hogy ebben a képviselő testület
nyújtson segítséget.
- Elmondja, hogy 2012.05. 01-től, szükség esetén 10 fővel, mobil csoport segíti a
területen lévő KMB-s megbízott munkáját.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Kéri képviselő
társait, tegyék meg hozzá szólásaikat, illetőleg tegyék fel kérdéseiket.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javasolja, hogy Cseke Péter körzeti megbízott otthon
a saját lakásában, (miután Csörögi lakos), ne fogadjon ügyfeleket. Az önkormányzat által
biztosított hivatali telefonszámát mindenki ismeri azon keressék Öt.
Cseke Péter KMB –s: Ő azt hallja az emberektől, hogy az Önkormányzat küldi hozzá a
panaszosokat.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ezt nem hiszem el, de azt igen, ha rendőrségi üggyel
kapcsolatos probléma vetődik fel, akkor biztos, hogy azt mondják a hivatalba, hogy
forduljanak a KM megbízotthoz. De senki nem azt mondja, hogy a lakásán zavarják az
ügyfelek.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A faluban köztudomásúan sok a drogos,
(fogyasztó és terjesztő). Mi erről a rendőrség tapasztalata? Megjegyzi, hogy a statisztikát
átnézve Csörögben romló tendenciát lehet felfedezni.
Jakab Helga képviselő megérkezett, a létszám innen 6 fő.
Latorovszki Gábor bűnügyi alosztályvezető: Valóban Csörög nagyon zűrös terület. Nehéz a
tetten érés és a bizonyítás a drogfogyasztók és a terjesztőkkel kapcsolatosan. Ez állandó
feladat a kapitányságunknak és való igaz, hogy ritkán tudnak eredményt felmutatni ebben az
ügyben. Sajnos a lakosságtól nem kapunk segítséget. Gondot okoztak a jogszabályi
megfogalmazások is. Újfent felhívja a figyelmet, hogy drogmegelőzés figyelmében
előadásokat tartanak felkérésre. A Csörögi romló bűnügyi statisztika alapja, hogy itt már a
járulékos bűncselekmények is megjelennek. Ezért nem szereti a statisztikai adatok ilyen
formában való elemzését. Elmondja, hogy a helyi polgárőrséggel a jogszabályi változások
miatt rövid időre gyengült a kapcsolatuk, az új együttműködési megállapodások megkötése
folyamatban van, ezt követően ismét együtt fognak járőrözni.
Dévényi Mónika SZOK tag: Érti az elmondottakat, ugyanakkor mindenképpen nagyobb
jelenlétet kér a körzeti megbízottól a faluban, hiszen már ennek is visszatartó ereje lenne.
Viszus István Csörögi lakos: Három problémát kíván felvetni
1. Fenyvesi Péter, Csörögi illetőségű, de váchartyáni lakos autójával, kb. másnaponként
10-15 km /óra sebességgel végig járja a falut, egyik kezében a kormány, másik
kezében kis 2 dl-es ital, autójában piros tárcsa, ruhája megtévesztően hasonlít a
fegyveres testületi ruhákhoz, ruháján megannyi kitüntetés lóg. A lakosságot
megtéveszti, „kéri a rendőrség intézkedését az ügyben.”
2. Tölgyfa-Duna utca kereszteződésében megállni tilos tábla van kihelyezve. A táblának
nincs hatása, mert tudomása szerint egyszer sem volt igazoltatás az adott területen.
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3. Boltjaink előtt isznak az emberek, és mivel az üzleteknek nincs illemhelyük, így a
szomszédos ingatlanok kerítéseinek tövében végzik el szükségleteiket ezek az
emberek.
Latorovszki Gábor bűnügyi alosztályvezető: Válaszol az állampolgári kérdésekre.
1. Köszöni a bejelentést, az illetőt intézkedés alá fogják vonni.
2. Megnézi a helyszínt és intézkedni fognak.
3. Igen a boltban nem kell illemhely, az Önkormányzat megtilthatja, hogy a közterületen
tilos szeszes italt fogyasztani. Ha erről értesítést kapunk, „az eljárást megindítjuk”.
További kérdés hozzá szólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki egyetért azzal, hogy Csörög község önkormányzat képviselő testülete, a Vác városi
rendőrkapitányság bűnügyi alosztályvezetője által elmondott szóbeli kiegészítéssel a
beszámolót elfogadja- Cseke Péter körzeti megbízott munkájával kapcsolatban- , az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
77/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete, a Vác városi rendőrkapitányság bűnügyi
alosztályvezetője által elmondott szóbeli kiegészítéssel egyet értve - Cseke Péter körzeti
megbízott munkájával kapcsolatban – elfogadja a Vác városi rendőrkapitányság beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót mindenki megkapta, várja a
hozzászólásokat és a kérdéseket.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A 69. és 70.-es határozatokban
foglaltakkal hogyan állunk, mely az „Együtt a gyermekekért” családsegítő szolgálat
normatíva visszafizetéséről rendelkezik?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Egyelőre várakozó állásponton vannak az érintett
önkormányzatok, az ügy még mindig II. fokon van és döntés még nem született.
További kérdés hozzá szólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki elfogadja a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
78/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
2.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
* Császár Károlyné polgármester: Szóbeli kiegészítést tesz az írásban benyújtott anyaghoz:
- A várépítő pályázaton, Csörög község önkormányzata a Csiri Biri napközi otthonos
óvoda parkoló kialakítására 587.172, - Ft-ot nyert. Az összeg a feladat elvégzéséhez
nem elegendő, így kéri a képviselő testületet, hogy saját költségvetéséből biztosítson
összeget a parkoló kialakítására.
- A Tölgyfa utcától az orvosi rendelőig járdát szeretnénk kialakítani. A munkák
elvégzéséhez szükséges továbbá gépi munka, így gép bérlet óradíját is ki kell fizetni.
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A munka elvégzése sürgős, hiszen közfoglalkoztatottak csak július 31-ig dolgozhatnak
településünkön.
- A színpad előtti területet is szeretné lebetonoztatni. Falunapon ennek már nagy
hasznát tudnánk venni.
- A parkoló, a járda területét és vonalát, valamint a színpad előtti betonozás
előkészítését földmérővel ki kell méretni, és be kell szinteztetni.
- Szükséges megjavíttatni vagy teljesen átrakatni a művelődési ház udvarán, a védőnői
szolgálat bejáratához vezető járda szakaszt.
Az itt felsorolt feladatok elvégzésére mindösszesen kb. 955.000 – Ft többlet költség
szükségeltetik, kéri a képviselő testületet, hogy az összeget saját költségvetése terhére
biztosítsa.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Felhívja a figyelmet, hogy a parkoló
kövezete alá bazalt zúzalékot szükséges leteríteni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Itt kéri képviselő társait, különösen Gergely Lászlót és
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikőt, hogy a munkálatok alatt, szaktudásukkal segítsenek.
További kérdés hozzá szólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvoda parkolójának kialakítására, a Tölgyfa
utcától az orvosi rendelőig a járda kiépítésére, és a színpad előtti területet lebetonozására és a
művelődési ház udvarán a védőnői szolgálathoz vezető úton a járda kialakítására a szükséges
intézkedéseket megtegye, a megrendeléseket elküldje, a szerződéseket megkösse, maximum
955.000, Ft értékhatárig, az kérem - igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
79/2012.(VI.20.)határozat
A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Óvoda parkolójának kialakítására,
a Tölgyfa utcától az orvosi rendelőig a járda kiépítésére, és a színpad előtti terület
lebetonozására és a művelődési ház udvarán a védőnői szolgálathoz vezető úton a járda
kialakítására a szükséges intézkedéseket megtegye; a megrendeléseket elküldje, a
szerződéseket megkösse, maximum összesen 955.000, -Ft értékhatárig.
A munka elvégzésének végső határideje 2012.07.31.
Felelős: polgármester
Határidő: 2012.07.31.
* Dr. Császár Károlyné polgármester: A sződligeti önkormányzat településszerkezetét
kívánja módosítani, ehhez kéri önkormányzatunk hozzájárulását. Az átíratott áttanulmányozás
végett átadta Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő részére.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A TSZT módosítás dokumentumait
átnézte, és megállapította, hogy a módosítás Csörög települést nem érinti, javasolja, hogy
Sződliget község településszerkezeti tervének módosításához a képviselő testület kikötés
nélkül járuljon hozzá.
További kérdés hozzá szólás nem lévén, a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki kikötés nélkül, hozzájárul Sződliget község településszerkezeti tervének módosításához
az kérem - igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
80/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete, Sződliget község településszerkezeti terve
módosításához kikötés nélkül hozzá járul.
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

* Dr. Császár Károlyné polgármester: Az Útszegély Kft-vel 2011. október 20-án
szerződést kötöttünk az Akácfa és Komáromi utcák helyreállítására. A téli időjárás az utat
tönkretette, a vállalkozó felé – aki az elvégzett munkára 24 hónap garanciát vállalt – a
problémát jelezte, de az út kijavítása nem történt meg. Azóta a vállalkozó már a telefont sem
veszi fel.
Kéri a testületet, hogy hatalmazza fel, hogy az ügy megvizsgálása céljából, illetőleg egy
esetleges perindítás végett az önkormányzat ügyvédjének a dokumentumokat átadhassa.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A vállalkozó felé jelezni kell a problémát, s ha
másképp nem megy,- jogi útra kell terelni az ügyet.
Jakab Helga képviselő: Mindenképpen szükségesnek tartja, hogy az utat a vállalkozó
kijavítsa.
Gergely László képviselő: Elmondja, hogy Ő már át sem vette volna az utat.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat jogi képviselőjével az Útszegély
Kft-vel kötött szerződést átnézesse, és a szerződés betartása érdekében a szükséges jogi
lépéseket kidolgoztassa,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
81/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete felhatalmazza a település polgármesterét,
hogy az önkormányzat jogi képviselőjével az Útszegély Kft-vel kötött szerződést átnézesse,
és a szerződés betartása érdekében a szükséges jogi lépéseket kidolgoztassa.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester
* Dr. Császár Károlyné polgármester: Kecskerágó külterületen a TRÖNK javaslatára a
képviselő-testület felhatalmazása alapján megbíztam Szabó Ferenc helyi vállalkozót, hogy a
Harkály és Fácán utcák gléderezését, szélesítését végezze el. A vállalkozó munkagépét
eladta, így a munkát elvégezni nem tudja. Kéri a testület felhatalmazását, hogy más vállalkozó
megbízásával a munkát elvégeztethesse.
Jakab Helga képviselő, TRÖNK elnök: Javaslom Prekopa Gábort megbízni a munka
elvégzésével.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület 212/2011.(XII.21.) számú határozatát
visszavonja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy Prekopa Gábor helyi vállalkozótól
A Csörög Kecskerágó külterület Harkály és Fácán utcák gléderezését, szélesítését
megrendelje,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
82/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete 212/2011.(XII.21.) számú határozatát
visszavonja, egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy Prekopa Gábor helyi vállalkozótól
A Csörög Kecskerágó külterület Harkály és Fácán utcák gléderezését, szélesítését
megrendelje.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Fent meghozott egyedi döntések után a polgármester
szavazásra bocsátotta a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
* Aki elfogadja két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
83/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
3. A Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának beszámolója a 2010/2011. oktatási
évről és tájékoztatója a 2012/2013. oktatási év beindításáról, a feladatairól.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszönti Günther Erzsébet iskolaigazgatót, és kéri,
hogy szóban ismertesse beszámolóját.
Günther Erzsébet iskolaigazgató: (Előterjesztés az utolsó pillanatban érkezett, a képviselők
nem kapták meg.) A z írásos anyagból az alábbiakat emeli ki
- Intézményi adatok 2011/2012-es tanévben
Tanulói létszám: 232 fő (Ebből fiú 129 fő , lány 103 fő )
Csörögi tanulók száma: 40 fő
- Ebből roma származású: 25 fő
Keszegi tanulók száma: 36 fő
(Tanulói létszám a csörögi és keszegi tanulókat is magába foglalja.)
- Felnőtt foglalkoztatás:
 Teljes állású pedagógus 14 fő
 Részmunkaidőben foglalkoztatott pedagógus 2 fő
 Óraadó pedagógus 3 fő
 Fejlesztőpedagógus 1 fő
 Teljes állású technikai dolgozó 5 fő (1 fő iskolatitkár, 1 fő karbantartó,
3 fő takarító)
- A múlt tanév végén távozott pedagógusok:
Mudris Anikó angol, történelem társadalmi tudomány szakos tanár
Bérdi Ágnes ének zene szakos tanár
Érkezett: Boldog Gabriella angoltanár
Az idei évet nagy szervezésnek kellett megelőznie, hogy szeptember 1-jén szakos tanárokkal
indulhassunk, ugyanis Mudris Anikó tanárnő az utolsó pillanatban (augusztus vége) jelentette
be, hogy anyagiak miatt elhagyja a tanári pályát.
- 2011/2012-es tanév osztálylétszámai és osztályfőnökei
Osztály
Osztályfőnök
Létszám
Csörögi t. Roma t.
1.o. Farkasné Haraszti Ildikó
2.o. Vas Zsuzsanna
3.o. Dreiszigné Gombai Ezsébet
4.o. Ivanics Istvánné
Alsó összesen:
5.o.
6.o.

Boros Attiláné
Márgusné Czinege Tünde

27
24
27
26
104

4
3
4
6
17

3
3
1
3
10

21
25

7
2

6
0
7

7.o. Kollár Zalán
8.o. Bimba Imre
Felső összesen:

16
29
91

Összesen:

195

7
7
23

5
4
15

40

25

Iskolánkból 2012. június 15-én 29 fő tanuló „elballagott”.
A beírt és felvett elsősök száma 27 fő,- ebből 4 fő csörögi.
- Zenei iskolai tagintézmény vagyunk
Immár 4 éve vagyunk a váci Bartók Béla Zeneiskola tagintézménye.
Az alakuláskor 30 fő státuszt kaptunk, ami azóta sem bővült. Intézményünkben előképzés
folyik, valamint furulya és gitár hangszeres képzés. Problémát jelent, hogy nem bővül a 30 fős
státusz szám. Ugyanis nem tudnak bejönni a képzésre a leendő elsősök, mivel hiába ballagnak
el az intézményünkből a tanulók, attól ők még a zeneiskolai tanulmányaikat folytatják és a
zeneiskola a 30 fő között tartja őket továbbra is számon. Ezt a problémát a polgármesterek és
képviselő-testületek elé fogom tárni, ugyanis az én hatáskörömet az intézkedés meghaladja,
nem vagyok kompetens személy ez ügyben.
- Gazdálkodásunkról:
Iskolánk részben önálló gazdálkodó, ami azt jelenti, hogy elfogadott költségvetésből
gazdálkodunk, amiért az intézmény vezetője a felelős. Ez az elfogadott költségvetési összeg
évről-évre nem növekszik, hisz az önkormányzatok is „szorongatott helyzetben” vannak.
„Addig kell takaróznunk, amíg a takaró ér.!
Próbáljuk ezt a takarót rendezvények bevételeivel, illetve szponzorok keresésével növelni
kisebb-nagyobb sikerrel.
Az eddig elköltött összeg hozzávetőlegesen arányos az eltelt idővel, valamivel inkább
kevesebb. Takarékoskodunk, ahol tudunk.
- SNI/A-s tanulóinkról
A nagy osztálylétszámok nem teszik lehetővé a SNI/A-sokkal való foglalkozást, ezért
kezdeményezni fogom, hogy törüljük Alapító Okiratunkból képzési lehetőségüket.
(Ide tartoznak pl. az autisták is stb.)
--Összegzés:
A fentieket figyelembe véve elmondható, hogy annak ellenére, hogy számtalan
bizonytalansági tényező nehezíti munkánkat a kitűzött céljainkat elértük, megfelelő feladatok
elvégzésével teljesítettük a 2011-2012-es tanévben is.
A tanévet a 2012. június 21-én 18 órakor ünnepélyes keretek között lezárom.
Az igazgató egyúttal megköszönte a képviselő-testület pozitív hozzáállását az iskolához.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Átadja a szót a képviselőknek.
Nagyházi Judit óvodavezető: Kéri, hogy a Hunyadi János Általános Iskola és a csörögi
CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda között együttműködés alakuljon ki,- különösen a
leendő első osztályosok érdekében. Nagycsoportosok iskolai látogatása, a leendő elsős tanító
óvodai látogatása.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdezi, hogy mi az oka annak, hogy a gyerekek
egyre kevésbé jelentkeznek nyári táborba? Örül, hogy ilyen sok csörögi tanulót dicsért meg
az igazgatónő.
Günther Erzsébet iskolaigazgató: Valóban nem keresik a szülők a nyári táborozási
lehetőségeket. Ennek oka egyrészt, hogy nincs pénzük a családoknak, másrészt
közrejátszhatnak családi okok is.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszöni a Sződi Hunyadi J. Általános Iskola
igazgatójának az egész évi munkáját a nyári szünidőre az egész tanári karnak jó pihenést
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kíván a képviselő-testület nevében. További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra
bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki elfogadja a Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának 2011/2012-es tanévről szóló
beszámolóját,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
84/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja a Hunyadi János Általános Iskola
igazgatójának 2011/2012-es tanévről szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4.
4.1. CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda vezetőjének beszámolója a 2011/2012.
nevelési évről és tájékoztatója a 2012/2013. nevelési év beindításáról, feladatairól.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszönti Nagyházi Judit óvodavezetőt, és kéri, ha
van,- tegye meg szóbeli kiegészítését.
Nagyházi Judit óvodavezető: Elmondja, hogy DM pályázaton naptejet nyertek. A
nyereményt már meg is kapták,- ez különösen jó ebben a meleg, erős napsütéses időszakban.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatja a képviselőket, hogy eszközpályázatot
nyújtanak be az óvodával közösen és javasolja e pályázatban szárítógép beállítását is, hogy s
szülőknek nem kellene haza vinni az ágyneműt kimosni.
Jelenleg a 75 férőhelyes óvodába 65 gyermeket írattak be, de e létszámból is csak az
egyharmada jár nyáron óvodába. Ez így nem lesz jó, mert ha kihasználatlan az óvoda,csökkentett normatívát kapunk, az épületet kis létszám mellett is ugyanúgy fenn kell tartani,
továbbá a dolgozók illetménye sem csökken azáltal, hogy alig van gyermek az óvodában.
Szeretné, ha az intézményvezető és a kollégái a szülőkre hatnának, hogy az iskolai szünetben
is vinnék gyermekeiket óvodába.
Sajnos azt lehet tapasztalni, hogy az utcán vannak már délután a gyerekek felügyelet nélkül.
Ezzel szemben az óvodába kulturált környezetbe, felügyelet mellett lennének. Továbbá a
többség ingyen enne, mivel rendszeres gyermekvédelmi kedvezménybe részesülnek.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdezi, hogy mi van a napkollektorral?
Működik már?
Nagyházi Judit óvodavezető: Nyáron nem kötelező óvodába járni, ezért nem hozzák a
szülők a gyerekeket. A SZIRT Kft. augusztus elején jön a hibák kijavítására, így a
napkollektorra is akkor térnek vissza.
Gergely László képviselő: A napkollektor elromlott. Ezért ki a felelős és mennyi a kár?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Egymillió Ft. feletti szerinte.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A SZIRT Kft-vel a garanciális bejárást elvégeztük,
jegyzőkönyvbe rögzítettük a hibákat a kijavítást az óvoda nyári szünetében vállalták.
A napkollektor hibája – a kivitelező szerint- a nem rendeltetésszerű használat.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Seres György az óvoda karbantartója.
Kérdezi, hogy jár-e az óvodába a hibákat kijavítani?
Nagyházi Judit óvodavezető: Nem jött még.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A karbantartóval megkötöttük a szerződést, melyben
rögzítettük, hogy a hiba felmerülését követően a jelzés után – azt hiszem – 12 óra múlva
legkésőbb el kell hárítani a hibát.
Nagyházi Judit óvodavezető: Én nem kaptam a szerződésből.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ezt nem értem,- utánanézek. Sajnos a napkollektort
nem tudjuk kihasználni, mivel nem kell annyi meleg víz,- nyárra ismételten le kell takarni.
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További kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki elfogadja a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda 2011/2012-es nevelési évről szóló
beszámolóját és a 2012/2013. nevelési év beindításáról és annak feladatairól szóló
tájékoztatóját,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
85/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos
Óvoda vezetőjének 2011/2012-es nevelési évről szóló beszámolóját és a 2012/2013. nevelési
év beindításáról és annak feladatairól szóló tájékoztatóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

4.2. CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási Programja
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az óvodavezető szóbeli kiegészítés lehetőségével
nem élt, a képviselőktől kérdés, hozzászólás nem érkezett, így szavazásra bocsátotta a
határozati javaslatot.
* Aki elfogadja a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda Minőségirányítási programját,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
86/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos
Óvoda Minőségirányítási programját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. Tona Hungary Kft. elképzeléseinek ismertetése a Kúria hasznosítására.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszönti Nagy Gergely ügyvezetőt és Tótin Krisztina
termékmenedzsert. Az írásban megküldött bemutatkozó anyagukat a képviselők megkapták,
amennyiben van,- szóbeli kiegészítésüket tegyék meg.
Nagy Gergely Tona Hungary Kft. ügyvezető: Kihangsúlyozza, hogy számukra a területre
történő bejárás nagyon fontos, ugyanis 40 tonnás kamionoknak kell bejárási lehetőséget és
módot biztosítani. A Puskin utca felől lenne a legjobb a megközelíthetőség. Az utat saját
költségen leaszfaltoznák. A Kúria épületére nincs szükségük, szeretné, ha azt az
önkormányzat tudná hasznosítani. Elmondta, hogy cégük jó adófizetője lenne a településnek
úgy iparűzési, mint gépjárműadó szempontjából
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A MÁV-nál érdeklődtek-e? Engedélyezik
a vasúti sínen az átjárást? A közúti igazgatóság mit szól a Puskin utca megnövekedett
forgalmához?
Nagy Gergely Tona Hungary Kft. ügyvezető: A MÁV nem engedélyezi újabb vasúti átjáró
kialakítását. A közúti igazgatóságnak pedig nincs köze az önkormányzati úthoz.
Jakab Helga képviselő: A cég hány főt tudna foglalkoztatni és milyen munkakörben,
illetőleg a létszámból hány fő csörögi foglalkoztatásában gondolkodnak? Szeretné megtudni,
hogy kb. milyen összegű lenne az iparűzési adó?
Nagy Gergely Tona Hungary Kft. ügyvezető: Ezt még nem tudjuk pontosan megmondani.
Az biztos, hogy Budapestről nem fogjuk ide utaztatni az embereket, mindenképpen helyi
személyekben gondolkodunk: raktáros, targoncás, teherautó sofőr, adminisztratív dolgozó.

10

Kereskedelmi végzettségű dolgozóra is szükségünk lesz, de erre a posztra mindenképpen
megfelelő iskolai végzettséggel rendelkező és gyakorlott embert szükséges felvenni,
alkalmazni.
Az iparűzési adó összegét jelenleg nem tudjuk megsaccolni, de biztos, hogy jelentős
összeggel számolhat az önkormányzat.
Gergely László képviselő: A cég teljes egészében Csörögbe lenne bejelentve? Az üzemben,
ha nem csak raktárosi tevékenység lesz,- nem kell szaghatástól tartani?
Nagy Gergely Tona Hungary Kft. ügyvezető: Igen, a teljes cég ide költözne, székhellyel és
telephellyel, gépkocsikkal együtt. Szaghatás nem lesz, mert olyan tevékenység végzésére nem
kerül sor; konzervek élelmiszerek raktározása lenne,helyi előállítású élelmiszerrel nem
foglalkozunk.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Kúriával nincs egyáltalán tervük? Célszerű lenne
együtt gondolkodni,- jó lenne ha önkormányzati tulajdonba kerülne, de sajnos megvásárlására
nincs pénzünk.
Gergely László: Jónak tartom a Puskin utcai bejáratot és, hogy ide kerüljön a vállalkozás,
hiszen az az önkormányzatnak hosszútávon bevételt jelentene.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a vendégek
megjelenését.
A Kft. képviselői elhagyták a termet.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* Aki pozitívan értékeli a Tona Hungary Kft. bemutatkozását és igényli, hogy amint további
konkrét információk birtokába jut a Kft.,- részletesen tájékoztassa a képviselő-testületet,
egyben elvi hozzájárulását adja, hogy a Puskin utcát a Kft. saját költségére leaszfaltozza,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
87/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete pozitívan értékeli a Tona Hungary Kft.
bemutatkozását és igényli, hogy a további konkrét információkat is ossza meg a Kft. a
képviselő-testületet, egyben elvi hozzájárulását adja, hogy a Puskin utcát a Kft. saját
költségére leaszfaltoztassa.
Határidő: 15 nap – Kft. értesítése
Felelős: polgármester

6. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete ……/2012.(…) önkormányzati
rendelete egyes tiltott, kirívóan közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási
bírság kiszabásának szabályairól.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Alapjában jónak tartja a rendelet - tervezetet, de
számára érthetetlen az adott önkormányzati rendeletek körében csak és kizárólag a §. és
bekezdésekre hivatkozni. Az ilyen szerkesztésű rendeletből az állampolgár semmit nem fog
megérteni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ilyen formán nem tartja elfogadhatónak a tervezetet,
mert ezt így nem fogják a lakosok megérteni. Kéri, hogy a §. és bekezdés jelölés helyett
szöveggel legyen megfogalmazva a tiltott magatartás.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. évi törvény és a
jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IMR rendelet alapján csak így, a most
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előterjesztett formában fogadható el a rendelet. Más kérdés, ha az érintett rendeleteinket
átvizsgáljuk, „lecsupaszítjuk” és a tiltott, közösségellenes magatartás rendeletben új
tényállásként, új megfogalmazásként szerkesztjük. Abban az esetben nem kell vissza
hivatkozni, csupán a szöveges megfogalmazás igazítja majd el az állampolgárokat. Ha ezt a
módszert választja a képviselő-testület,- akkor a feladat elvégzésére több időt kérek.
Legkorábban a szeptemberi ülésre képzelhető el az előterjesztés. Megköszönném, ha a
képviselők javaslatot adnának; mit javasolnak tiltott, közösségellenes magatartásnak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Készítsük el így és akkor a lakosság is érteni fogja
miről van szó. Kéri, hogy a zajterhelésnél ne használjunk decibel megjelölést, próbáljuk meg
szabályozni, továbbá szabályozzuk, hogy este 10.00 óra után a gyermekek ne lehessenek kinn
a közterületen, stb.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Több hozzászólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes
magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet-tervezetet
és annak további tárgyalását levegyük a napirendről és új formában a 2012. szeptemberi
ülésre előterjesztjük,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
88/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete a közigazgatási bírsággal sújtható tiltott,
közösségellenes magatartásokról és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló
rendelet-tervezetet és annak további tárgyalását leveszi a mai ülés napirendjéről és új
formában a 2012. szeptember 19. napján tartandó ülésén napirendre veszi.
Felelős: jegyző, polgármester
Határidő: 2012. szeptember 9.- előkészítés
2012. szeptember 19.-tárgyalás
7. Csörög Község Önkormányzat és Csörög Települési Nemzetiségi Önkormányzat
együttműködési megállapodása
Dr. Császár Károlyné polgármester: A jogszabályi változásoknak megfelelően szükséges a
település önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat között kötött együttműködési
megállapodás megkötése, felülvizsgálata.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Tudomásul vette, hogy a jogi háttér megváltozása
miatt az együttműködési megállapodást újra kellett gondolni. Nem látja viszont a nemzetiségi
önkormányzat és a nemzetiség pozitív hozzá állását a település életéhez. Szerveztünk a
településen társadalmi munkát,- a nemzetiségiek közül senki sem jött el. A bajt abban látja,
hogy önmaguk között is nagy ellentétek, széthúzások vannak. Az együttműködési
megállapodástól jóval többet vár.
Virág József NÖ elnök : Egyetért az elhangzottakkal, de ismételten kiemeli, hogy nagyon
nehéz összefogni a nemzetiséget. Hiába szervez programokat,- nem jönnek el. A legközelebbi
programunk a nyári tábor a sportpályán egyetemisták közreműködésével. Ez ügyben kértem
már segítséget; sátorok biztosítására.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Három sátorral rendelkezünk, azt természetesen
biztosítjuk, de a sátrak őrzéséről gondoskodniuk kell., továbbá mobil WC-t is kötelesek
biztosítani a rendezvényen részt vevőknek. Több hozzászólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
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* Aki elfogadja Csörög Község Önkormányzat és Csörög Települési Nemzetiségi
Önkormányzat együttműködési megállapodását,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
89/2012.(VI.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete a Csörög Község Önkormányzat és Csörög
Települési Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást elfogadja és
felhatalmazza a polgármester a megállapodás aláírására.
Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester
8.Folyószámlahitel
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szükségünk van a folyószámlahitel
meghosszabbítására azért, hogy az illetményeket, közüzemi számlákat, kötelező segélyeket
határidőben fizetni tudjuk, ugyanis időnként finanszírozási gondjai voltak és vannak is az
önkormányzatnak. Kérelmünk szerint 10 millió Ft folyószámlahitelt igényelnénk. Az elmúlt
évben 3-4 alkalommal kellett a megigényelt összegből pénzt lehívnunk, amit aztán
visszapótoltunk, ha az önkormányzat pénzügyi helyzete azt lehetővé tette. Kéri a PTK
bizottság elnökét,- ismertesse a bizottság határozatát a hitelfelvétellel kapcsolatban.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő, PTK bizottság elnöke: A bizottság az
előterjesztést megtárgyalta és 3 igen, egyhangú szavazattal javasolja a folyószámlahitel
felvételét a képviselő-testületnek.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Muszáj nekünk ezt felvenni? Nem tudunk
jobban spórolni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem költekezünk felelőtlenül, de erre a biztonsági
tartalékra mindenképpen szüksége van az önkormányzatnak. Több hozzászólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki az alábbi határozati javaslattal egyetért
1. Csörög Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel
OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2012.08.23.-től 2013.08.23-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre – figyelembe
véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvény és az annak végrehajtásáról szóló
kormányrendeleteket, jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
Csörög, 1771. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán/ingatlanain a hitel
és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP
Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és
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alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és
egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
90/2012.(VI.20) határozat
1. Csörög Önkormányzatának Képviselő-testülete 10.000.000,- Ft összegű folyószámlahitel
OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2012.08.23.-től 2013.08.23-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket ajánlja fel, különös tekintettel a helyi
adóbevételekre, normatív és egyéb támogatásokra, átengedett adóbevételekre – figyelembe
véve a mindenkor hatályos Államháztartási Törvény és az annak végrehajtásáról szóló
kormányrendeleteket, jogszabályokat.
3. Az Önkormányzat, mint zálogkötelezett, hozzájárul ahhoz, hogy a tulajdonában lévő, a
Csörög, 1771. helyrajzi szám alatt nyilvántartott, forgalomképes ingatlanán/ingatlanain a hitel
és járulékai erejéig, beleértve a késedelmes teljesítés esetén a késedelmi kamatot is, az OTP
Bank Nyrt. számára első helyi jelzálogjogot alapítsanak.
A Képviselő-testület kijelenti, hogy a fent megjelölt ingatlan forgalomképes, felette
korlátlanul rendelkezik.
4. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel kamatát és járulékos költségeit a
hitel teljes futamideje alatt - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - a
költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során
figyelembe veszi.
5. Az Önkormányzat vállalja, hogy az OTP Bank Nyrt. részére az OTP Bank Nyrt.-nél, illetve
más pénzügyi intézménynél vagy a Magyar Államkincstárnál vezetett – fizetési- és
alszámlájára (ahol ezt jogszabály nem zárja ki), továbbá a költségvetési szervei fizetési
számláira felhatalmazáson alapuló beszedési megbízást biztosít.
6. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a hitelszerződést és
egyidejűleg a hivatkozott ingatlanokra a zálogszerződést aláírja az Önkormányzat
képviseletében, valamint a Földhivatalnál a jelzálogjog bejegyzése érdekében a szükséges
intézkedéseket megtegye.
Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester
9. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolóhoz szóbeli kiegészítést nem
kívánunk tenni. Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
* Aki egyetért az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóval,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
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91/2012.(VI.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a SZOK bizottság és a
polgármester átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

10. Tájékoztatás az állattartási rendeletről
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A képviselő-testület szándéka szerint számos ponton
módosítani tervez – tervei szerint teljesen új rendelettel - az állatok tartásáról szóló 1/2008. (I.
20.) rendeletét, amelyet azonban korlátoznak törvények, központi jogszabályok.
Az önkormányzati rendeleti szabályozás alapját az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése
képezi, amely szerint feladatkörében eljárva a helyi önkormányzat törvény által nem
szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, illetve törvényben kapott felhatalmazás
alapján önkormányzati rendeletet alkot; ennek megfelelően szabályoz a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 16. §. (1) bekezdése. Az
állattartással kapcsolatos életviszonyok területe a következő magasabb szintű jogszabályok
által lehatárolt:
-

az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény,
az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény,
az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény,
a kedvtelésből tartott állatok tartásáról és forgalmazásáról szóló 41/2010. (II. 26.) Kormány rendelet,
a települési önkormányzat jegyzőjének az állatok védelmével, valamint az állatok nyilvántartásával
kapcsolatos egyes feladat- és hatásköreiről szóló 245/1998. (XII. 31.) Kormány rendelet,
a védett állatfajok védelmére, tartására, hasznosítására és bemutatására vonatkozó részletes szabályokról
szóló 348/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet,
az állatvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 334/2006. (XII. 23.) Kormány rendelet.
115/2012.(VI.11.) Kormányrendelet egyes állatvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A jogszabályok az állattartás minden részterületére kiterjednek, ezért tehát az önkormányzat
az Alaptörvény és az Ötv. azon előírására hivatkozással nem alkothat az állatok tartására
vonatkozóan rendeletet, hogy az törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszony,
amelyet részletesen kifejt az Alkotmánybíróság 146/2011. (XII. 2.) határozata.
Jelenleg a haszonállatokkal kapcsolatosan még korlátozott lehetőség nyílik a helyi
szabályozásra, olyan irányban, hogy kiegészítő szabályként az önkormányzat közigazgatási
területének meghatározott részén a haszonállat tartását megtiltja (de a tartási körülményeket
már nem szabályozhatja), azonban az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.
évi XLVI. törvényt 2012. október 1-i hatállyal a 2012. évi XVIII. törvény a következő
rendelkezéssel egészíti ki:
„6. § (6) Mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.”
Ezáltal tehát 2012. október 1-től nemcsak a kedvtelésből tartott állatokra, hanem a
haszonállatokra is megszűnik az önkormányzat rendeletalkotási jogosultsága; a törvényi
felhatalmazás pedig egy részterületre ad felhatalmazást, az ebrendészeti hozzájárulás
megállapítására az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. §
(5) bekezdése alapján.
Ezért javaslom és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az állattartásról szóló 1/2008.
(I. 20.) rendeletét helyezze hatályon kívül, mivel szabályozásával nem felel meg az
Alaptörvény 32. cikk (3) bekezdésében foglalt azon követelménynek, amely szerint az
önkormányzati rendelet más jogszabállyal nem lehet ellentétes.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nem érünk rá október 1-től hatályon kívül
helyezni a rendeletet?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Nem, hiszen az október 1. határidő csupán arra
vonatkozik, hogy mezőgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem
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korlátozható. Kihangsúlyozza, hogy az összes többi – e napirendnél említett – törvény és
kormányrendelet már hatályban van. A szabályozás adott, csak nem önkormányzati rendeleti,
hanem magasabb jogszabályi szinten. Ebből az is következik, hogy a betartásukra,
ellenőrzésükre a jogszabályokban a hatáskör címzettje is meghatározásra került.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tudomásul veszi az elmondottakat, de
nyomatékosan kéri, hogy a jogszabályok betartásának szerezzen a hatáskör címzettje érvényt.
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, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
* Aki egyetért az állatok tartásáról szóló 1/2008. (I. 20.) rendelet hatályon kívül
helyezésével,- az kérem igennel szavazzon:
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta rendeletét:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
11/2012.(VI. 30.) önkormányzati rendelete
az állatok tartásáról szóló 1/2008.(I.20.) rendelet hatályon kívül helyezéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
11. Egyebek
11.1. Tájékoztató a Falunapról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a település
fennállásának 10. évfordulójára rendezendő ( 2012. augusztus 25. szombat) falunapi
programra már megkötötte a szerződést a tűzijátékra, ajánlatot kapott zenés műsorra, csúzdás
ugrálóra. Kéri a szociális, oktatási és kulturális bizottság segítségét a szervezésben, mert a
bizottság feladatai közé a helyi rendezvények megszervezése is tartozik. Várja képviselőtársaitól is az ötleteket.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Gondolkodjunk, hogy a község fennállásának 10.
évfordulójára, ezen különösen ünnepélyes körülmények között akarunk-e, vagy javaslunk-e
valakit a díszpolgári címre, illetve egyéb kitüntetésre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javaslom az alpolgármester asszony által felvetteken
gondolkodni és a július 18-i ülésen erre visszatérünk.
A polgármester megállapította, hogy a képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.
11.2. Tájékoztató Kecskerágó vízellátásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatta a képviselőket, hogy Kecskerágó
vízellátása érdekében a DMRV-hez írt levelére válaszolva javasolta a DMRV, hogy a
„közmű alagutas”, „átsajtolásos” megoldás megterveztetése érdekében a tervezőt keressük
meg, aki a műszaki megoldáson túl valószínűleg a becsült összeget is meg tudja mondani a
kivitelezéshez. További információkról ismételten tájékoztatni fogja a képviselőket.
A polgármester megállapította, hogy a képviselők a tájékoztatást tudomásul vették.
11.3. Képviselői hiányzások
dr. Bonyhády László Elemér képviselő: Felhívja a figyelmét arra a tényre, hogy a
jogszabályi változás következtében a képviselők létszáma kevesebb a múlt ciklushoz képest.
Ebből számára az következik, hogy a képviselőknek többet kell dolgozniuk, hiszen a
feladatok kevesebb képviselő között oszlik szét. Nehezményezi, hogy akad olyan képviselő,
aki nemhogy a munkában, de még a testületi üléseken sem vesz részt. Javasolja ennek
„megbüntetését” akár tiszteletdíj megvonásával.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, - van olyan képviselő, aki már többedszer nem
jött el az ülésre. Eddig munkahelyi elfoglaltságára tekintettel kimentette magát, azonban a mai
ülésre ilyen értesítést nem kapott.
Helyi rendeletünk szerint a bizottsági munkából és ülésekről való távollétet a bizottsági
elnöknek, a képviselői munkából és ülésekről való távollétet a polgármesternek kell
bejelenteni. A rendelet lehetőséget ad tiszteletdíj megvonására, melyet a bizottság elnökének,
illetőleg a polgármesternek kell javasolni és a döntési hatáskör a képviselő-testületé. Kérdezi
a jegyzőt, hogy mit kell most tennie a képviselő-testületnek.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Sajnálatos, hogy ilyen indítvány, előterjesztés
írásban nem érkezett, ugyanis azt elő lehetett volna készíteni. A települési képviselők,
valamint a polgármester és alpolgármester tiszteletdíjáról és költségtérítéséről szóló
rendeletünk pontos szövege most nem áll rendelkezésre,- nincs itt az ülésen a rendeletünk.
Az ilyen ügyekben mindenképpen írásos előterjesztésre van szükség.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Nem érti mi a probléma. Ő most felvetette, dönteni
kellene.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A szervezeti és működési szabályzatunkban meg
fogalmaztuk, hogy az előterjesztéseket legalább 5 nappal előbb juttassuk el a hivatalba, mert
azt elő kell készíteni az ülésre. A képviselők csak előkészített előterjesztések esetén
kerülhetnek döntéshelyzetbe.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Tudomásul vette, és így fog eljárni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A javaslat elhangzott, a 2012. július 18. napján
tartandó ülésre ezt előkészítjük és napirendként tárgyaljuk meg.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárta.
Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Gergely László
jegyzőkönyv hitelesítő
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