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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, a rendkívüli ülést
megnyitotta és megállapította, hogy a 7 fős képviselő-testületi tagságból 5 fő megjelent, tehát
a testület határozatképes. Tájékoztatta a megjelenteket, hogy Mayerné Molnár Katalin és
Jakab Helga képviselő igazoltan vannak távol. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kovácsné
Hidasnémeti Margit Enikő képviselőt kérte fel, aki a felkérést elfogadta és személyét,
valamint a napirendet a testület 5 igen egyhangú szavazattal megszavazta.
Napirend:
1. Csörög község Önkormányzat Képviselő –testületének 2012. évi költségvetéséről
szóló 3/2012.(II.20.) rendelet módosítása
Előadó: polgármester
2. Csörögi tanulók gödi iskolába (Németh László, Huzella István) szállításának
Megszüntetése
Előadó: polgármester.
3. ÖNHIKI pályázat
Előadó: polgármester
1. Csörög község Önkormányzat Képviselő –testületének 2012. évi költségvetéséről szóló
3/2012.(II.20.) rendelet módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az előterjesztés alapján módosul önkormányzatunk
költségvetése. Az írásos előterjesztés a központi költségvetéstől kapott többletforrásokat
részletezi; szociális feladatokhoz kapott központi támogatás, bérkompenzáció, egyéb
központosított támogatások. A polgármester kéri a hozzászólásokat, kérdéseket.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Számomra a táblázat nem teljesen egyértelmű.
Lintner Éva pénzügyi vezető: A költségvetési rendeletünk így, ebben a formában,- ilyen
táblázatokkal került elfogadásra. A módosítás kapcsán azt foglaltam a tervezetbe, ami
automatikusan érkezett az államkincstártól. Például, ha valakinek emelni kell a minimálbérét
azt, bevezetem,- bérkompenzáció.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Le kell jelenteni külön ha, van ilyen
dolgozó?
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Lintner Éva pénzügyi vezető: Nem, ez az államkincstárban vezetve van, ők figyelik.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kétségbeejtőnek tartja, hogy a
költségvetés 1/5-e hiány.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem érti a kétségbeesés okát, hiszen
költségvetésünket ilyen nagy hiánnyal fogadtuk el.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Információi szerint a 2013. évi költségvetésünkben az
idei normatíva 53 %-val számolhatunk, mert a hírek, értekezleti információk szerint ennyit
fog kapni minden Önkormányzat.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Jelzi, hogy legutóbbi nagyobb utalás óta, már csak a
folyószámla hitelkeretből tudunk gazdálkodni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Vác és Sződ felé a kötelező utalásainkat, csak 10-ike
után kérem elutalni.
További hozzászólás, kérdés nem lévén a polgármester szavazásra bocsátotta a rendelettervezetet, egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek
elfogadásához minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges
* aki elfogadja, Csörög község Önkormányzat Képviselő –testületének 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) rendelet módosítását ,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen egyhangú szavazattal
megalkotta rendeletét
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
14/2012.(IX.5.) önkormányzati rendelete
2012. évi költségvetés módosításáról.
*1. számú módosítás *
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2. Csörögi tanulók gödi iskolába (Németh László, Huzella Tivadar) szállításának
megszüntetése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatásul közölte, hogy Gödre az általános
iskolásokat - 5 fő gyermeket - külön gépkocsival szállítja korábbi képviselő-testületi döntés
alapján az Önkormányzat az iskolába. 2 tanuló nem kezdte meg az idei évet, így azt javasolja,
hogy a buszjáratot szüntesse meg az önkormányzat. Előzetes költség számítások alapján,
közel 400 000 Ft összeggel kevesebb kiadása lenne így önkormányzatunknak. A váci
kollégákkal telefonon egyeztettem, és tudják fogadni a 3 fő tanulónkat, (ifj. Baranyi Pált,
Radics Martint és Lakatos Bélát), tehát az elhelyezésük biztosított. Ezt követően felkerestem a
szülőket, hogy nyilatkoztassam Őket a felmerült változásról. A szülők elutasították mind
szóban, mind írásban a javaslatomat és vállalták a saját utaztatást, hiszen Ők továbbra is
Gödre kívánják gyermekeiket járatni. A szülők megsegítésére, felkértem a Gödi általános
iskola igazgatóját, hogy nyilatkozatot adjon, amivel a szülők igénybe vehetik az 50 %-os
gyermekkísérő kedvezményt a MÁV- nál.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzá szólás nem lévén, szavazásra
bocsátja a határozatot:
* aki elfogadja a csörögi tanulók gödi iskolába vitelének megszüntetését a szülők
beleegyező nyilatkozatát is figyelembe véve 2012. szeptember 10. napjával ,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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103 /2012.(IX. 5.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megszünteti a gödi Huzella Tivadar és
Németh László általános iskolába járó tanulók önkormányzati költségén, önkormányzati
autóval történő szállítását - a szülők beleegyező nyilatkozatát is figyelembe véve - 2012.
szeptember 10. napjával
Határidő: 2012. szeptember .10.
Felelős: polgármester
3. ÖNHIKI pályázat
Dr Császár Károlyné polgármester: Az írásos előterjesztést mindenki megkapta,- kéri a
hozzászólásokat, kérdéseket. Hozzászólás nem lévén, szavazásra bocsátotta a határozati
javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete ÖNHIKI
pályázatot nyújtson be az előterjesztés szerint,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a testület 5 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
104/2012.(IX.5.) 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:
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, a módosított
rendeletét 43.873 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. szeptember 10.
További napirend, kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte a képviselők
részvételét és a zárt ülést bezárta.
Kmft.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
jegyzőkönyv hitelesítő
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