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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fő képviselő-testületi tagságból 6 fő megjelent, tehát a képviselő-testület határozatképes.
Mayerné Molnár Katalin képviselő e-mailben jelezte távolmaradását az ülésről munkahelyi
elfoglaltságára tekintettel.
A CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda vezetője Nagyházi Judit napirend előtti felszólalást
és meghallgatását kérte
A polgármester már előre kérte a napirendi pontok sorrendjét - meghívótól eltérően –
bővíteni, így plusz napirendi pontként, a napirend előtti pontként bekerül, „Mayerné Molnár
Katalin képviselő tagságának újra tárgyalása” címen.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az egyebek napirendi pontnál szeretne a
Komáromi útjavításról szólni.
Jakab Helga képviselő: A Máv Ker-el kapcsolatos észrevételeit kívánja elmondani.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javasolja a Komáromi útjavítást 8. napirendi pontként
felvenni. Jakab képviselő asszony kérdését az egyebek napirendi pontban teheti meg.
A polgármester ismertette a napirendi pontokat. Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dugántsi Ildikó
Anna alpolgármestert kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi javaslatot
6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend előtt:
CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda vezetője hozzászólása.
Napirend:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
1.3. A képviselő-testület 110/2012.(IX.18.) határozatának végrehajtása
Előadó: polgármester
1.4. Építési költségek elszámolása
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1.4.1. A CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda előtti parkoló építési költségei különbözetének
elszámolása.
1.4.2. Védőnői szolgálat előtti járda építési költségei
Előadó: polgármester
1.5. Települési képviselő hiányzásai.
Előadó: polgármester
2. Folyószámlahitel
Előadó: polgármester
3. Költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálata.
Előadó: polgármester
4. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Előadó: polgármester
5. BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás, pályázati kiírás
Előadó: polgármester
6. Általános Iskola - alsó tagozat létesítése szülők kérelme alapján
Előadó: polgármester
7. Hasznos, közérdekű információk
Előadó: polgármester
8. Komáromi utca felújítása
Előadó: Dr. Bonyhády Elemér László képviselő
Zárt ülés:
1. Szociális, segélyezési ügyek.
Előadó: polgármester
2. A 2544/1., 2544/2., 2544/3 és a 2544/4. hrsz-ú ingatlanok telekkiigazítása
Előadó: polgármester
Napirend előtt:
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kéri, hogy a jegyzőkönyv-hitelesítés sorrendjére
jobban figyeljenek oda, mert véleménye szerint nem sorrendben van a felkérés.
1. Mayerné Molnár Katalin képviselő tagságának újra tárgyalása
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester. Véleménye szerint Mayerné Molnár Katalinnak a
mandátumáról önként le kellene mondania, hiszen ő már nem képviseli a község érdekeit. Így
a tisztelet- díjáról is illő lenne lemondania. Nem jelenik meg a testület ülésein, a képviselőtestület munkájában nem vesz részt, már nem él Csörög községben.
Lintner Éva pénzügyi vezető: További gondként említi, hogy Mayerné Molnár Katalin
képviselő, kamatmentes kölcsönéről úgy született a megállapodás, hogy a tiszteletdíjából
kerül levonásra. 2012. júniusában dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző a levonást
megszüntette. A szerződésben nem szerepel a számla letiltása. Mélységesen fel van
háborodva, hogy Mayerné Molnár Katalin, milyen jogon tiltatta le a levonást. Többszöri
inkaszózást utasított el a bank. Kéri a Képviselő-testület állásfoglalását a letiltás
megvalósításához.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Hiányolja az előterjesztésből az Óvodai dolgozók
étkezési díjáról szóló beszámolót.
Dr. Császár Károlyné polgármester: 1.2. pontban lesz róla szó. Továbbá átadja szót
Nagyházi Judit óvoda vezető részére.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Nem tartja még időszerűnek az óvodavezető hozzászólását,
azt majd a napirendi pontnál tegye meg.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Az egyebek napirendi pontnál.
* Nagyházi Judit óvodavezető:
November 6.-ára meghívja a képviselőket az óvodába nyílt napra. Kérdése, hogy az óvodai
szünetet 6 fő nem kéri, így nyitva kell - e tartani az óvodát?
Hiányolja az előző jegyzőkönyvekből a felszólalásait. A fenntartó segítségét kéri az Óvodai
ellátással kapcsolatban. Sérelmezi, hogy olyan képviselő testületi ülésről hiányolták a
képviselők, ahova meg sem volt hívva. Nem találja a határozatot arról, hogy az óvónők nem
ehetnek kedvezményesen.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző, és Lintner Éva pénzügyi vezető a vizsgálati
jelentést másolni távoznak az ülésről.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem érti a problémát.
Nagyházi Judit óvodavezető: Tájékoztatásul közli, hogy nem kap értesítéseket a fentartotól.
A következő testületi ülésen, szeretne beszámolni egy 10 millió Ft-os pályázatról. Továbbá
felkéri az Önkormányzatot, hogy a leltározásaikat ellenőrizzék le. A költségvetéssel
kapcsolatban azért vállal felelősséget, amiről tud. Példaként megemlíti, hogy a falunapon az
óvodától vett áramról sem tudott,- azt is csak utólag közölték vele. A locsoláshoz fúrt kútra
van szüksége.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A továbbiakban erről külön fogunk rendelkezni a
költségvetésnél. Előfordulhat a jövőben is, hogy az Óvoda közműveit fogjuk használni, de
akkor ezt a következő költségvetésnél betervezzük, és így ráteszünk az óvoda költségvetésére
egy kicsivel többet.
Nagyházi Judit óvodavezető: Panasszal él a karbantartó munkája ellen, nem tartja
elfogadhatónak a munkálatokat. Kérdezi, hogy ki van e képezve a karbantartó ezeknek a
munkáknak az elvégzésére?
Jakab Helga képviselő: Ha van karbantartó, miért egy vállalkozóval, Seres Györggyel
tárgyal az önkormányzat?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Seres György a vállalkozó és neki van egy Kft-je, és
az ő megbízásából az óvodai karbantartó a munkálatok végrehajtója.
Nagyházi Judit óvodavezető: Kérdése, hogy a továbbiakban mi lesz a napkollektorral?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az önkormányzat keresi a felelőst a hibáért.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Megállapítja, hogy rossz a kommunikáció az Óvoda
és az Önkormányzat között. Úgy véli, hogy ez nem a képviselő - testület feladata ezért kéri a
Jegyzőt a kommunikáció hatékonyabbá tételére, mind az óvodában, mind a többi
társhatósággal kapcsolatban. Véleménye szerint a folyamatos kapcsolattartás megkönnyíti
mind, a munkahelyi légkört, mind a munka hatékonyságát.
Nagyházi Judit óvodavezető: A pénzügyi vezetőtől hiányolja az elszámolások egyeztetéseit.
Pedagógusként nem ért jól a pénzügyi részekhez. Kéri az adatkéréseknél az értelmezhetőbb
megfogalmazásokat. Kéri, hogy tegyék hatékonyabbá az együttműködést. A leltározást
végezzék közösen.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Felkéri a pénzügyi vezetőt a leltározással
kapcsolatos dokumentációk áttanulmányozására, és hogy a novemberi képviselő testületi
ülésen bemutatásra kerüljön.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző és Lintner Éva pénzügyi vezető megérkeznek és a
vizsgálati jelentést kiosztják a képviselők között.
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Lintner Éva pénzügyi vezető: Kéri az Óvoda vezetőt, hogy a kéréseit, egyenesen hozzá
intézze, ne a polgármesteren és a jegyzőn keresztül jutassa el hozzá.
Határozat nem született.
Napirend:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
133/2012.(X.17.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
1.2.1. Dr. Császár Károlyné polgármester: Kiegészíti az általa kiadott írásos anyagot a
bölcsődére vonatkozóan.
Gergely László képviselő: Van erre megfelelő igény?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javasolja, hogy igényfelmérést végezzen az
Önkormányzat. 6-7 főnél már érdemes elkezdeni, az előkészítéseket. Kérhet az Önkormányzat
normatívát, illetve piac alapúvá lehetne tenni a fenntartást. Ha a felmérés elkészült kéri a
tájékoztatást a technikai és a pénzügyi helyzetről is. A döntéshez pontos előterjesztés
szükséges. Felkéri a polgármestert az előkészítésre.
Jakab Helga képviselő: Véleménye szerint, nem bölcsödét, hanem konyhát kéne létesíteni az
óvodába.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A bölcsödére nagy szükség van, a fiatalok
szeretnének előbb visszakerülni a munka világába a megélhetés miatt.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a képviselő-testület kérje fel a település polgármesterét, hogy
járjon utána, hogy az óvodában bölcsőde kialakítható-e műszaki, pénzügyi, szakmai
szempontok figyelembe vételével (pl.: normatíva, étkeztetés, törvényi feltételek stb.), illetőleg
aki egyetért azzal, hogy fel kell mérni azt is, hogy a lakosság részéről mutatkozik – e igény
bölcsőde beindítására, ezentúl a képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a kapott
lehetőségekről, információkról folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet, - az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
134/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a település polgármesterét, hogy
járjon utána, hogy az óvodában bölcsőde kialakítható-e műszaki, pénzügyi, szakmai
szempontok figyelembe vételével (pl.: normatíva, étkeztetés, törvényi feltételek stb.). Fel kell
mérni azt is, hogy a lakosság részéről mutatkozik – e igény bölcsőde beindítására.
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A képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy a kapott lehetőségekről, információkról
folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet.
Határidő: folyamatos
Felelős:polgármester
* Gergely László képviselő: Kérdése, hogy ki kezdeményezte a KMB- s cseréjét?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Hivatalos információt még nem kapott az
Önkormányzat ez ügyben. Különböző pletykák keringenek, de ezeket nem tudom és nem is
akarom megerősíteni.
Jakab Helga képviselő: Sződligeten ki a KMB-s?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Győrffy Szabolcs.
- A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a kistérségtől 83.333,- Ft támogatást
kaptunk kulturális célra.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérdése, hogy az önkormányzat tulajdonában lévő
Renault gépkocsi eladásáról lesz-e ma döntés? Átlagban 8 szociális étkező van, ezért
feleslegesnek tart fenntartani egy ilyen drága gépkocsit.
Gergely László képviselő: A falugazda kap költségtérítést a gépkocsijára?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen , ez kb. 20.000,- Ft.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Mire kap?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ma például Nagymarosra ment, egy szerződést kellet
elhoznia sürgősen.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő lépviselő: Nem tartja jó ötletnek az eladást.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szintén nem tartja helyesnek a gépkocsi eladását, azt
javasolja, hogy a falugazda használja, és intézze vele az önkormányzat által kiadott
feladatokat.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Nem tanácsolja, mivel ez többlet költséggel jár, cégautó adót
kell fizetni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Akkor ezt át kell gondolni, és számolni. Javasolja,
hogy a gépkocsit a továbbiakban a garázsban tartsák.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Véleménye szerint át kell gondolni a gépkocsi
fenntartását anyagi szempontból illetve, hogy valós szükség van -e rá?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kéri a pénzügyi vezetőt, a fenntartási költség
összesítésére a november 21-i képviselő-testületi ülésre.
* Tájékoztatja képviselő testületet, hogy a Kisfaludy utcai hivatal udvarán a tégla oszlopok
lebontásra kerültek. A bontott téglából javasolja a körforgalomnál lévő, megrongált fa
buszmegálló felújítását.
Gergely László képviselő: Javasolja, hogy rakjon ki az önkormányzat „Ne rongáld!” táblát.
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2 megrongálódott buszmegálló is van, amit meg
kellene javítani. Mivel a költségvetésben nem szerepel a megállók javítása, ezért gondoltam,
hogy hasznosíthatnánk a téglákat.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Át van adva Vácnak a csatorna? Bérleti
díjat kap az önkormányzat?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem kap az önkormányzat bérleti díjat, a DMRV az
üzemeltető.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Az önkormányzaté a vagyon, és a DMRV
üzemelteti?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Volt szó arról, hogy számolunk fel bérleti díjat, de
akkor az önkormányzaté a karbantartás.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
* Lakossági bejelentés érkezett, hogy Csörög és Vácrátót között lelopták a csatorna
fedeleket. Ezt jeleztem Vácrátótnak is.
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* Október 3-án bírósági tárgyalás volt birtokvitás ügyben, ahol egy úthiba miatt perelték be
az önkormányzatot. December 5-én lesz a következő tárgyalás ahol dr. Nyitrai Judit fogja
képviselni az önkormányzatot.
Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kéri a vizsgálati jelentés és beszámoló előterjesztését.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Olvassák vagy mondják?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérem a beszámolót felolvasni!
Lintner Éva pénzügyi vezető: Felolvassa a vizsgálati jelentést.
A mai napig nem történt befizetés az önkormányzathoz, a 113. 625,- Ft étkezési díj hiányzik,
az óvodai dolgozók ebédtérítési díjából. Tanácsot kér a képviselő-testülettől az elmaradt díj
behajtásának módjáról.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hogy 2010-ben és 2011-ben, hogy fizettek
az óvodai dolgozók étkezési térítési díjat? Illetve, hogy az idei évben január februárban nem
fizettek, és erre miért csak júniusban derült fény?
Nagyházi Judit óvodavezető: A 2012-es februári képviselő testületi ülésen szó volt róla,
hogy májustól már csak 20 %-ban járul hozzá az önkormányzat a felnőtt étkezési díjakhoz.
Felmerült, hogy hozzunk magunknak ételt otthonról, de ez egészségügyi szempontból nem
megoldható, nincs rá kapacitása az óvodának. Végül 5 fő fizeti az étkezési díjának a 80 %át a
Forténak, 5 fő viszont otthonról hozza az ebédjét.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Amiről nem születik határozat az nem elfogadott. Van
ami csak elméleti síkon kerül megbeszélésre, de döntés nem születik. Ez a téma is ide tartozik
a februári ülésen csak szóban merült fel egy e fajta elképzelés, ami nem lett elfogadva, és
ezért nem született erről határozat.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: 2012. januárban és februárban miért nem kellet
fizetni a dolgozóknak?
Nagyházi Judit óvodavezető: Követtük a tavalyi álláspontot.
Jakab Helga képviselő: Amit idén fogadott el a képviselő-testület?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Új költségvetés született, melyben nem döntöttünk a
támogatásról. Nincs határozat a költségtérítésről az óvodai dolgozóknak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tavaly miért nem született erről döntés a
költségvetésben? Nem visszamenőleg szeretne dönteni, hanem rendet szeretne tenni. Miért a
Forténak fizetnek 80%-ot?
Nagyházi Judit óvodavezető: Mindenki magának rendeli az ebédet, mint magán ember.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: 2011-ben miért ettek ingyen? Ez, hogy nem tűnt fel
senkinek?
Nagyházi Judit óvodavezető: A költségvetés átolvasásánál úgy értelmezték, hogy a
költségtérítés az önkormányzat részéről nekik jár.
Lintner Éva pénzügyi vezető: A hiányzó 113.625,- Ft-al mi legyen?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az óvodában a kezdetektől fogva káosz van.
Jakab Helga képviselő: Ki a felelős a hiányos információkért?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az óvodavezető tévedhetett a költségvetés
értelmezésekor, viszont, ha nem találta egyértelműnek ezt a kérdést?- kérdezhetett volna, így
előbb kiderült volna, hogy problémák vannak.
Nagyházi Judit óvodavezető: A továbbiakban kéri a fenntartó folyamatos ellenőrzését,
illetve a pénzkezelési szabályzatba való betekintést.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Kikéri magának a rágalmakat. A fél éves beszámolónál
felderítette a hibát, amely most tisztázásra kerül. Próbálja a korábbi hibákat korrigálni és örül
minden sikeres tranzakciónak. A tavalyi évi gyermekétkeztetési díj-hátrálékokat rendeztük. A
gyermekétkeztetés rendben van.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Fel van háborodva, hogy az óvodai dolgozók a tavalyi
évben ingyen étkeztek.
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Nagyházi Judit óvodavezető: Nem érti a felháborodást.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Azt sérelmezi leginkább, hogy eddig senki nem vette
észre.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a tájékoztatót a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
135 /2012.(X.17.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

1.3. A képviselő-testület 110 /2012.(IX.18.)határozatának végrehajtása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felolvassa a képviselő-testület 110/2012.(IX.18.)
határozatát.
„Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert és a
jegyzőt, hogy vizsgálják ki; a szociális étkezés díjai, a szállítási költség kiszámítása
helyesen történt-e, illetőleg a vizsgált terjedjen ki arra is, hogy az óvoda
alkalmazottjai hogyan fizetik meg az elfogyasztott ebéd után az étkezésért a térítési
díjat.
A vizsgálat eredményéről a képviselő-testület a 2012. októberi ülésén tájékoztatást
kér.”
A polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a vizsgálatot a képviselő-testület határozata
alapján a jegyző és a pénzügyi vezető elvégezte.
1.3.1. Óvodai étkeztetés
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mindenképpen rendbe kell tenni ezt a helyzetet. A
vizsgálati jelentésből kitűnik, hogy az óvodai alkalmazottak engedély (költségvetési) nélkül
kedvezményesen étkeztek az intézményben, befizetési kötelezettségeiket nem teljesítették.
Javasolja, hogy polgármesteri hivatal köztisztviselői napra tervezett 200.000,- Ft összeg
terhére csoportosítsunk át az óvodához a térítési díjak fedezetére.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki egyetért a következő határozati javaslattal
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a pénzügyi vezető által
elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat végrehajtására tett vizsgálati jelentést elfogadja.
A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda
alkalmazottai étkeztetésére kifizetett 113.625,- Ft összeg fedezetét a Polgármesteri Hivatal
(841126 szakfeladat) dologi kiadásai között, köztisztviselői nap (5632975 főkönyvi szám)
jogcímű előirányzatból biztosítja.
Egyúttal úgy dönt a képviselő-testület, hogy az óvodai intézményi étkeztetés
(562912 ) szakfeladaton „munkahelyi étkeztetés” jogcímen szereplő kiadási (55211 főkönyvi
szám) és „felnőtt étkezési térítési díj” jogcímen szereplő bevételi (91313) tervezett 576 e Ft
előirányzatokat csökkenti.
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A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti átcsoportosításokat a 2012. évi
költségvetési rendeleten vezettesse át, a módosítást eszközölje,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
136/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a pénzügyi vezető által
elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat végrehajtására tett vizsgálati jelentést elfogadja.
A képviselő-testülete úgy határoz, hogy a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda
alkalmazottai étkeztetésére kifizetett 113.625,- Ft összeg fedezetét a Polgármesteri Hivatal
(841126 szakfeladat) dologi kiadásai között, köztisztviselői nap (5632975 főkönyvi szám)
jogcímű előirányzatból biztosítja.
Egyúttal úgy dönt a képviselő-testület, hogy az óvodai intézményi étkeztetés
(562912 ) szakfeladaton „munkahelyi étkeztetés” jogcímen szereplő kiadási (55211 főkönyvi
szám) és „felnőtt étkezési térítési díj” jogcímen szereplő bevételi (91313) tervezett 576 e Ft
előirányzatokat csökkenti.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy fenti átcsoportosításokat a 2012. évi
költségvetési rendeleten vezettesse át, a módosítást eszközölje.
Határidő: 2012. november 17. KT. Ülés
Felelős: polgármester
.
1.3.2 Szociális étkeztetés és szállítás
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a pénzügyi vezetőt,- ismertesse a jegyzővel
közösen végzett vizsgálat megállapításait.
„A szociális étkezők ügyiratait áttekintve megállapítottuk, hogy
- az egyedi határozatok névre szólóak,
- a térítési díj megállapítás szövegezése a határozatban:
- ” Az étkezésért fizetendő térítési díjának 65 %-a / mely jelenleg 478,- Ft / ebéd
/szállítással”
- A határozatban külön nem szerepel (nincs elkülönítve) az étkezési térítési díj és a
szállítási költség
- megállapodás szociális alapellátás biztosítására étkeztetés esetén:
- a megállapodás megkötése helyes, de ebben sincs különbontva az étkezésért
fizetendő térítési díj és a szállítási költség.
- a megállapodásban szerepel pl.:1668-2/2012 ügyirat „heti 5x ebéd házhoz
szállítva – 65 %-os tér. díj . Ebből, illetőleg az iratok átellenőrzéséből látható, hogy 1 fő van,
aki a heti hatszori ebédet kérte, általában heti ötszöri az igény, de van olyan is, hogy
alkalmanként.
A 2012. évi tervezéshez olyan adatszolgáltatás történt, hogy …. fő a szociális étkező. A
tervezés értelemszerűen fő x heti 6 alkalom x térítési díj / vagy térítési bevétel került
betervezésre.
A bevételi elmaradás fő oka, hogy igénylőnként heti 6 napra tervezett összeg helyett jóval
kevesebb igénybevétel miatt kevesebb bevétel jelentkezett.
Van olyan igénylő, aki egy hónapban 2 alkalommal vette igénybe az ebédet. Ezzel szemben a
rá vonatkozó tervezés 24 alakalom/ hónap volt.
A 2012. évi tervezés:
- 6000 adag / év ( 300 nap x 20 fő )
- a térítési díjat 500,- Ft / fő / átlag
Ezzel szemben a tényleges adatok alapján:
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adagszám 2012. augusztus 31-ig: 1833 adag,- átlagban 229 adag/hó,- szemben a
tervezett 500 adag/hóval. – Ha a tervezés szerint alakul az igénybevétel, akkor 2012.
augusztus 31-ig 4.000 adag ebédet vettek volna igénybe.
igénybe vevők száma 2012. augusztus 31ig 106 fő (átlagban: 13 fő) –

Díjbevétel elmaradás oka a fentiek egyenes következménye: 500,- Ft-ot terveztünk
adagonként megtérülni, 6000 adag figyelembe vételével, így 3.000.000 Ft összeget terveztünk
2012. évben.
Ha a fenti számokat, átlagokat figyelembe vesszük, a 229 adag/hó/átlag 500,-Ft /fő/átlaggal
figyelembe véve,- úgy egész évben 1374 e Ft bevétel várható.
Ez az összeg tartalmazza a szállítási díjakat is.
Fenti megállapítások következtében jól látható, hogy a tervezett térítési díjak nem teljesülnek,
kb. 2.876 e Ft elmaradás lesz. (előirányzat módosításra is szükséges lesz, mind a bevételek,
mind a kiadások tekintetében)
Normatív állami támogatást 2012 évben 20 fő szociális étkezőre re igényeltünk.
Látva a létszám csökkenését, - átlag 13 fő/hó – normatív állami támogatási visszafizetési
kötelezettségünk is lesz jövő év márciusában (igénybevételi kamattal együtt)
Mód van arra, hogy év közben lemondjunk a normatívák egy részéről. Így tettünk most
október 15 napjáig is, 7 fő szociális étkező után lemondtunk a támogatás összegéről. (7 fő x
55.350 Ft)

Étkezések kimutatása
Hónap
fő

2011. év
adag

fő

2012. év
adag

fő

különbség
adag

1.

44

870

13

188

-682

2.

43

954

11

210

-744

3.

43

1006

10

209

-797

4.

43

957

10

163

-794

5.

42

854

13

243

-611

6.

22

348

16

270

-78

7.

21

308

16

265

-43

8.

19

330

17

285

-45

Megállapításokra tett javaslatok:
1. El kell érni, hogy a kérelembe igényelje a kérelmező a heti hatszori étkezést
1. A szociális étkezést engedélyező határozatban az összeget géppel kell szerepeltetni.
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2. A határozatban az étkezés térítési díját és a szállítási költséget külön kell
meghatározni, a határozatban a hatályos jogszabályi hivatkozásokat szükséges
megjelölni (pl.:1/2012.(II.1.) ön kormányzati rendelet)
3. A meghozott határozatot postázni kell az ételt szállító részére is.
4. A megállapító határozatban meg kell jelölni a heti hatszori étkezést.
Célszerű lenne, ha az igénylő az igényléskor előre befizetné a havi összeget és a hónap
leteltével elszámolás és az összeg újra feltöltése történne.
Fontos lenne azt is kihangsúlyozni, hogy, ha nem veszi igénybe az étkezést,- annak
okát igazolnia kell (pl.: rokoni látogatás, kórházi kezelés stb.), mert a megállapított
igénybevétel elmaradása normatíva elvonást jelent a településnek.
5. A 2013. évi tervezéshez konkrét; név és igénybevételi nap szerinti adatot kell közölni
és ebből kell valószínűsíteni a tervezhető, tényleges igénybevételt.”
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A határozatban nincs külön az étkezési díj és a
szállítási költség megjelölve? Valószínűleg ezért nem lett külön számolva sem.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, hogy most már szét lett e bontva?
Lintner Éva pénzügyi vezető: A szociális ápoló név szerint adta le a listát.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Volt olyan hónap, hogy valamelyik rászoruló, csak
2-szer vette igénybe az étkezést.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az előbbi gondolatmenetre visszatérve, nem a
határozatot kifogásolta, csak a kommunikáció hiányát, miáltal a kiszállító kolléganő nem
tudta, hogy ezt az összeget neki külön kell feltüntetni. Így a rászorulók sem tudták, hogy az
étkezi költség díja a szállítási költséget is tartalmazza.
A másik problémának a rapszodikus rendeléseket tartja. Nincs benne rendszeresség.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Anno a sződi konyháról érkezett az ebéd, mindig csak
egy fajta menü volt, így minden egyszerűbb és átláthatóbb volt. A szociális rászorultság nem
éttermi ellátást jelent!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ha a rászorulók tudnák, hogy a szállításért külön
fizetnek,- valószínűleg többen feljönnének érte gyalog.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: De ezt a rászorultak nem tudják!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A határozatokat, hogy kapják meg?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Benyújtják a kérelmet, amelyet egy köztisztviselő
kolléga elbírál és a jogosultak megkapják.
Jakab Helga képviselő: Ki a felelős?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A polgármester.
Jakab Helga képviselő: Akkor a felelősség a polgármestert terheli!
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kéri a határozatok eljuttatását az érintetteknek!
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Tájékoztatni kell az embereket, hogy miért
probléma, ha nem kérik az ebédet.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Egy excel táblázat segítségével most már szétbontva kerül
elszámolásra. Mivel eddig egy összegben számoltuk a beszedést, így most még rosszabb a
költségvetés állása.
2011-ben 66 adag ételt szállított ki az önkormányzat. Idén 20 étkezőből összesen 3-an kérik
mind a 24 napra.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem érti, hogy miért van feltüntetve, hogy a
határozatban az összeget géppel kell szerepeltetni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ezt a szöveget Ő kérte, hogy kerüljön bele, mert
látott egy olyan határozatot, amibe tollal volt beírva az összeg, és a továbbiakban nem szabad
ennek előfordulnia.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A szociálisrendelet módosításában az alábbiak
szerepeljenek?
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- Előre kell megfizetni a havi étkezési díjat, és a hónap végén elszámolás történik
- Csak az kaphasson szociális étkezést, aki minden nap eszik
- Kivétel lehet az igazolt kórházi kezelés, illetve a rokonlátogatás
- Alkalmankénti kérelem nincs, illetőleg ezt külön háziorvosi indokolással kell ellátni
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki egyetért a következő határozati javaslattal
„Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a pénzügyi vezető által
elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat végrehajtására tett vizsgálati jelentést és a
megállapításokra tett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja:
1. El kell érni, hogy a kérelemben igényelje a kérelmező a heti hatszori étkezést
2. A szociális étkezést engedélyező határozatban az összeget géppel kell szerepeltetni.
3. A határozatban az étkezés térítési díját és a szállítási költséget külön kell
meghatározni, a határozatban a hatályos jogszabályi hivatkozásokat szükséges
megjelölni (pl.:1/2012.(II.1.) ön kormányzati rendelet)
4. A meghozott határozatot postázni kell az ételt házhoz szállító részére is.
5. A megállapító határozatban meg kell jelölni a heti hatszori étkezést.
6. A 2013. évi tervezéshez konkrét; név és igénybevételi nap szerinti adatot kell közölni
és ebből kell valószínűsíteni a tervezhető, tényleges igénybevételt.
7. Helyi szociális rendeletünk átdolgozása, kiegészítése szükséges a következő
szempontok szerint:
- az igénylő az igényléskor előre fizeti az étkeztetés havi összegét és a hónap leteltével
elszámolás történik és az összeg újra feltöltésre kerül.
- szociális étkeztetés lévén, ha nem veszi igénybe az étkezést,- annak okát igazolnia kell
(pl.: rokoni látogatás, kórházi kezelés stb.). Az igazolás benyújtásának módját a
rendeletmódosításban rögzíteni kell.”,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
137/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a pénzügyi vezető által
elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat végrehajtására tett vizsgálati jelentést és a
megállapításokra tett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja:
1. El kell érni, hogy a kérelemben igényelje a kérelmező a heti hatszori étkezést
2. A szociális étkezést engedélyező határozatban az összeget géppel kell szerepeltetni.
3. A határozatban az étkezés térítési díját és a szállítási költséget külön kell
meghatározni, a határozatban a hatályos jogszabályi hivatkozásokat szükséges
megjelölni (pl.:1/2012.(II.1.) önkormányzati rendelet)
4. A meghozott határozatot postázni kell az ételt házhoz szállító részére is.
5. A megállapító határozatban meg kell jelölni a heti hatszori étkezést.
6. A 2013. évi tervezéshez konkrét; név és igénybevételi nap szerinti adatot kell közölni
és ebből kell valószínűsíteni a tervezhető, tényleges igénybevételt.
7. Helyi szociális rendeletünk átdolgozása, kiegészítése szükséges a következő
szempontok szerint:
- az igénylő az igényléskor előre fizeti az étkeztetés havi összegét és a hónap leteltével
elszámolás történik és az összeg újra feltöltésre kerül.
- szociális étkeztetés lévén, ha nem veszi igénybe az étkezést,- annak okát igazolnia kell
(pl.: rokoni látogatás, kórházi kezelés stb.). Az igazolás benyújtásának módját a
rendeletmódosításban rögzíteni kell.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal, illetőleg
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2012. november 21. KT. ülés

1.3.3. Házi segítségnyújtás
Dr. Császár Károlyné polgármester: A pénzügyi vezetőhöz intézi a kérdést, hogy a
kormányhivataltól kapott ellenőrzési anyagok átvizsgálásával, hogy áll? Kéri, hogy ismertesse
a jegyzővel közösen végzett vizsgálat megállapításait, illetve, hogy az írásos anyag is kerüljön
bemutatásra, mert abból senki nem kapott példányt.
Lintner Éva pénzügyi vezető:
„A házi segítségnyújtás ügyiratait áttekintve megállapítottuk, hogy
- az egyedi határozatok névre szólóak,
- megállapodás szociális alapellátás biztosítására házi segítségnyújtás esetén:
- a megállapodás megkötése helyes, de a feladatellátás, tervezhetőség, nyomon
követés érdekében konkréten meg kell határozni a szolgáltatás formáját, módját, körét és a
jogosult konkrét fizetési kötelezettségét.
A 2012. évi tervezéshez olyan adatszolgáltatás történt, hogy …. fő kap házi segítségnyújtást.
A tervezés értelemszerűen e létszámmal átalagszámítás szerint történt. Szükséges név szerinti,
konkrét kimutatás az igénybevételről a 2013. évi tervezéshez.
* 2011 évi tényadatok: 1475 óra /év, 122 óra/hó.
* 2012 évre tényadatok: 18 fő/hó, napi 3 óra gondozási idővel terveztünk.
A tervezésnél az adatszolgáltatás alapján úgy számoltunk, hogy havi 66 óra gondozás x 12
hónapra = 792 óra/év.
Térítési díj tekintetében átlag 239 Ft/óra.
792 óra x 239 Ft = 189.300 Ft ’’’’200 E Ft/év
Fentiekkel szemben átlagban havonta 11fő van, az óraszám nagyon hektikus átlagban
40 -max.45 óra/hó
Az alkalmak számát nem lehetett megállapítani, illetve a 15 perc igénybevétele miatt nem is
fizetnek, nem emelkedik az óraszám.
Így a bevétel sem várható el a tervezettnek megfelelően , kb. 60 – 80 e Ft bevételi elmaradás
várható.
A tények szerint ez előirányzat módosítást igényel, a bevételek és kiadások csökkenése
tekintetében.
Tekintettel arra, hogy e feladatra is kértünk normatív állami támogatást, az igénybevétel
hiánya miatt itt is visszafizetési kötelezettségünk lesz.
Most októberében l fő támogatási összegéről lemondtunk.
Megállapításokra tett javaslatok:
1. a határozat rendelkező részébe ki kell mondani, hogy heti hány alkalommal, alkalmanként
mennyi időre lett megállapítva és milyen tevékenységekre a házi segítségnyújtás
(szolgáltatás formája, módja, köre).
2. a 7/2011. (IV.28.) rendelet mellékleteinek használata (pontos kitöltés, aláíratás)
elengedhetetlen az elszámolhatóság, az összehasonlítás és a 2013. évi helyes tervezés
érdekében.
3. fontos, hogy a határozat rendelkező részéből egyértelműen kitűnjön; a jogosult mire,
milyen formában, milyen módban és milyen körben kapja a szolgáltatást és ezért havonta
milyen fizetési kötelezettség terheli.
4. Célszerű lenne, ha az igénylő az igényléskor előre befizetné a havi összeget és a hónap
leteltével elszámolás és az összeg újra feltöltése történne.
Fontos lenne azt is kihangsúlyozni, hogy, ha nem veszi igénybe a szolgáltatást,- annak
okát igazolnia kell (pl.: rokoni látogatás, kórházi kezelés stb.), mert a megállapított
igénybevétel elmaradása bevétel kiesést, a szolgáltatást végző szakdolgozó tervezhetetlen
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feladatellátást vonja maga után és végső soron normatíva elvonást jelent a településnek.
5. A 2013. évi tervezéshez konkrét; név és igénybevételi jogosultság szerinti adatot kell
szolgáltatni és ebből kell valószínűsíteni a tervezhető, tényleges igénybevételt.”
Lintner Éva pénzügyi vezető: A következő költségvetésnél csökkeni fog a bevételi irányzat.
Dr. Császár Károlyné polgármester : 15 percet nem lehet figyelembe venni, legalább 30
percet kell fizetni
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A gyógyszertár üzemeltetője készül a patika
megszüntetésére. Próbál vele egyeztetni, hogy megmenthesse a bezárástól a patikát. A patikus
kéri a lakosokat, hogy legyenek megértéssel felé. Kisebb összefogással meg lehetne menteni a
patikát. Vannak olyanok a községben, akik, ha a patika bezár Vácra biztos, hogy nem fognak
tudni elmenni, így teljes gyógyszer ellátás nélkül maradnának. Javasolja, hogy a házi
segítségnyújtó kollégák is a helyi patikát használják és ne Vácra menjenek. Kisebb
összefogással meglehetne menteni, hogy a fiókpatika továbbra is működjön a településen.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Mi tartozik a házi gondozási feladatba?
Van, hogy a gondozó 12 - szer is járt egy rászorulónál, és ez összesen csak 2 órát vett
igénybe, 1 hónapban.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha valaki napi 10 percre rá van szorulva az már
rászorult?
Lintner Éva pénzügyi vezető: A bevásárlás meg sem jelenik.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ezt a rendeletet teljesen át kell dolgozni!
Alkalmanként ne lehessen kérni. Valaki vagy rászorult vagy nem!
Dr. Császár Károlyné polgármester: A napi 4 órát nem haladhatja meg a gondozás.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Fel kell mérni, hogy hányszor és mire szorul rá?
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ezt a gondozóval kell leegyeztetni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A házi gondozó mérje ezt fel!
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Először rendeletet kell módosítani. Melyek a
javaslatok?
- Előre kell megfizetni a határozatban szereplő és igénylő által igényelt havi díjat; majd a
hónap végén a befizetett összeg és a tényleges szolgáltatás elszámolásra kerül, - rászorultság
alapon csak az kaphasson házi segítséget, aki valóban rászorult - kivétel lehet az igazolt
kórházi kezelés, illetve a rokonlátogatás; alkalmankénti segítségnyújtás csak háziorvos külön
megindokolásával lehetséges; az elszámolható időtartam minimum fél óra;
Fentiekkel a képviselők egyöntetűen egyetértenek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az orvosi szakvélemény nagyon fontos.
Lintner Éva pénzügyi vezető: A 2013. évi költségvetésnél csökkeni fog a bevételi
előirányzat.
A házi segítségnyújtást minimum 30 perces időtartamban lehet igénybe venni. 15 perc alatt
nem lehet házi segítségnyújtást végezni, hiszen mindenképpen hosszabb időt vesz igénybe a
kezelés.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem is lehet 15 perc alatt elvégezni, a feladatot.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az oda- vissza út eleve több mint 15 perc, és akkor
még nem beszéltünk, a bevásárlásról, receptek kiváltásáról, a vérnyomásmérésről stb.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A csörögi patikánál hiányolja a nagyobb
gyógyszerkészletet.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Vállalja a felkérést és ezentúl a szakvéleményt az
asszisztens segítségével komoly körültekintéssel fogják végezni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kéri a házi gondozók munkakörét módosítani.
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
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*aki elfogadja, a jegyző és a pénzügyi vezető által elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat
végrehajtására tett vizsgálati jelentést és a megállapításokra tett javaslatokat a következők
szerint
„Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a pénzügyi vezető által
elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat végrehajtására tett vizsgálati jelentést és a
megállapításokra tett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja:
1. a határozat rendelkező részébe ki kell mondani, hogy heti hány alkalommal, alkalmanként
mennyi időre lett megállapítva és milyen tevékenységekre a házi segítségnyújtás
(szolgáltatás formája, módja, köre).
2. a 7/2011. (IV.28.) rendelet mellékleteinek használata (pontos kitöltés, aláíratás)
elengedhetetlen az elszámolhatóság, az összehasonlítás és a 2013. évi helyes tervezés
érdekében.
3. fontos, hogy a határozat rendelkező részéből egyértelműen kitűnjön; a jogosult mire,
milyen formában, milyen módban és milyen körben kapja a szolgáltatást és ezért havonta
milyen fizetési kötelezettség terheli.
4. A 2013. évi tervezéshez konkrét; név és igénybevételi jogosultság szerinti adatot kell
szolgáltatni és ebből kell valószínűsíteni a tervezhető, tényleges igénybevételt.
5. Helyi szociális rendeletünk átdolgozása, kiegészítése szükséges a következő
szempontok szerint:
- az igénylő az igényléskor előre fizeti az igénylése szerint kiszámított havi díjat és a
hónap leteltével elszámolás történik a tényleges igénybevétel alapján, továbbá az
összeg újra feltöltésre kerül.
- ha nem veszi igénybe a szolgáltatás,- annak okát igazolnia kell
(pl.: rokoni látogatás, kórházi kezelés stb.). Az igazolás benyújtásának módját a
rendeletmódosításban rögzíteni kell.”,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
138/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a jegyző és a pénzügyi vezető által
elkészített 110/2012.(IX.18.) határozat végrehajtására tett vizsgálati jelentést és a
megállapításokra tett javaslatokat az alábbiak szerint elfogadja:
1. a határozat rendelkező részébe ki kell mondani, hogy heti hány alkalommal, alkalmanként
mennyi időre lett megállapítva és milyen tevékenységekre a házi segítségnyújtás
(szolgáltatás formája, módja, köre).
2. a 7/2011. (IV.28.) rendelet mellékleteinek használata (pontos kitöltés, aláíratás)
elengedhetetlen az elszámolhatóság, az összehasonlítás és a 2013. évi helyes tervezés
érdekében.
3. fontos, hogy a határozat rendelkező részéből egyértelműen kitűnjön; a jogosult mire,
milyen formában, milyen módban és milyen körben kapja a szolgáltatást és ezért havonta
milyen fizetési kötelezettség terheli.
4. A 2013. évi tervezéshez konkrét; név és igénybevételi jogosultság szerinti adatot kell
szolgáltatni és ebből kell valószínűsíteni a tervezhető, tényleges igénybevételt.
5. Helyi szociális rendeletünk átdolgozása, kiegészítése szükséges a következő
szempontok szerint:
- az igénylő az igényléskor előre fizeti az igénylése szerint kiszámított havi díjat és a
hónap leteltével elszámolás történik a tényleges igénybevétel alapján, továbbá az
összeg újra feltöltésre kerül.
- ha nem veszi igénybe a szolgáltatás,- annak okát igazolnia kell
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(pl.: rokoni látogatás, kórházi kezelés stb.). Az igazolás benyújtásának módját a
rendeletmódosításban rögzíteni kell.
Határidő: azonnal, illetőleg
Felelős: polgármester, jegyző
2012. november 21. KT. ülés
1.4. Építési költségek elszámolása
1.4.1. A CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda előtti parkoló építési költségei
különbözetének elszámolása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda előtti parkoló
építési költségeire a képviselő-testület a 79/2012. (VI.20.) határozatában 955 e Ft-ot hagyott
jóvá.
A Polgármester a következő testületi ülésen tájékoztatta a képviselő-testületet, hogy a
jóváhagyott (előirányzott összeg) 955 e Ft nem lesz elegendő a beruházás
befejezéséhez.
A polgármester elmondja, hogy a végleges elszámolás megtörtént, a parkoló kialakítás
összes költsége 1.335.488 Ft volt.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A tervezési kiadásokból lehetne átcsoportosítani a
hiányzó összeget.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki elfogadja, hogy a CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda előtti parkoló kialakítási
költségei mindösszesen 1.335.488 Ft, és egyúttal úgy dönt, hogy a kiadás fedezetéül a
3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet 5. sz. melléklete 2. sorszám alatt található „ tervek
tervezői díja” szolgáljon,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú igen szavazattal
meghozta határozatát:
139/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a CSIRI-BIRI Napközi
Otthonos Óvoda előtti parkoló kialakítási költségei mindösszesen 1.335.488 Ft.
Egyúttal úgy dönt, hogy a kiadás fedezetéül a 3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet 5. sz.
melléklete 2. sorszám alatt található „tervek tervezői díja” szolgáljon.
Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester

1.4.2. Védőnői járda.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondja, hogy a védőnői szolgálat előtti járdát is ki
kellett alakítani, valamint meg kellene építeni a Kossuth utcai járdát is. Előzetes felmérés
alapján e két járda megépítése kb. 900 e Ft-ba kerülne
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki elfogadja, hogy a hogy a védőnői szolgálat előtt megépített járdára, valamint a Kossuth
utca járdaépítésére a 900 e Ft kiadás fedezetét a 3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet 5. sz.
mellékletében 2. sorszám alatt található „tervek tervezői díja” soron szereplő előirányzatból
biztosítja,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen egyhangú igen szavazattal
meghozta határozatát:
.
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140/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a védőnői szolgálat előtt
megépített járdára, valamint a Kossuth utca járdaépítésére a 900 e Ft kiadás fedezetét a
3/2012.(II.20.) önkormányzati rendelet 5. sz. mellékletében 2. sorszám alatt található „tervek
tervezői díja” soron szereplő előirányzatból biztosítja.
Határidő: 5 nap
Felelős: polgármester
1.5. Települési képviselő hiányzásai.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Napirend előtti megbeszélés alapján egyértelmű, hogy
a képviselőknek joguk és kötelezettségük is a település és a képviselő-testület munkájában
részt venni. Képviselői kötelezettségének Mayerné Molnár Katalin képviselő nem tesz eleget.
Nem jár a testület üléseire, nem vesz részt a munkában.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Muszáj lépnünk, mert a lakosság tőlünk kérdezi,
hogy hogyan lehet az, hogy a tiszteletdíjat felveszi, de nem dolgozik a községért?
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Ráadásul már nem is lakik a településen.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A helyben lakás nem feltétel.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testülete felkérje Mayerné Molnár Katalin települési
képviselőt, hogy sorozatos hiányzásai miatt fontolja meg annak lehetőségét, hogy
amennyiben a továbbiakban sem tud képviselői megbízatásának, kötelezettségeinek eleget
tenni, úgy - munkahelyi elfoglaltságaira tekintettel - települési képviselői mandátumáról
lemond, illetőleg mandátumát visszaadja,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
141/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselő-testülete felkéri Mayerné Molnár Katalin települési
képviselőt, hogy sorozatos hiányzásai miatt fontolja meg annak lehetőségét, hogy
amennyiben a továbbiakban sem tud képviselői megbízatásának, kötelezettségeinek eleget
tenni, úgy - munkahelyi elfoglaltságaira tekintettel - települési képviselői mandátumáról
lemond, illetőleg mandátumát visszaadja.
Határidő: 15 nap – képviselő értesítése
Felelős: polgármester
1.5.2 Levonás tiszteletdíjból tartozásra
Lintner Éva pénzügyi vezető: Mayerné Molnár Katalin képviselő, kamatmentes
kölcsönkérelmét házastársával együtt úgy nyújtották be a testület felé és a megállapodás is
úgy történt, hogy a tartozás részleteit a tiszteletdíjából kéri levonni. 2012. júniusában dr.
Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző a levonást megszüntette. A szerződésben nem szerepel a
számla letiltása. Mélységesen fel van háborodva, hogy Mayerné Molnár Katalin, milyen
jogon tiltatta le a levonást. Többszöri inkaszózást utasított el a Bank. Kéri a Képviselő-testület
állásfoglalását a letiltás megvalósításához.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Hol dolgozik jelenleg Mayerné Molnár Katalin
képviselő?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Erről nincs adata.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ki hagyta jóvá a letiltást?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A képviselő asszony kérelmezte és jóváhagytam
azzal, hogy a kamatmentes kölcsönt felvevők valamelyikének munkabéréből történjen a
letiltás.
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Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A kérelmére kapott hivatalos választ?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Igen kapott választ, a hivatalos levelet bemutatja.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Jelenleg mennyi a tisztelet díja?
Lintner Éva pénzügyi vezető: 29.000,- Ft
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A Jegyző a levonás megszüntetését tudomásul vette,
de ez nem az ő egyedi hatásköre. Határozatot kér, arra vonatkozólag, hogy a levonás
megszüntetése, visszavonásra kerüljön.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Javasolja,hogy a munkabéréből vonják le a tartozás
összegét.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester Javasolja, hogy a tiszteletdíjból kerüljön levonásra.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Szintén javasolja, hogy a tiszteletdíjból kerüljön levonásra.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ismételten javasolja k képviselői tiszteletdíjból a
levonást.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A képviselő tartozása és a tagsága 2 különböző
dolog, ezért javasolja, hogy adja vissza a tartozását, és jöjjön el a testületi ülésekre.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület úgy határoz, hogy Mayerné Molnár Katalin
képviselői tiszteletdíjából a 86.984,- Ft (azaz nyolcvanhatezer kilencszáznyolcvannégy
forint) kamatmentes kölcsön tartozás levonását rendeli el,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
142/2012.(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy Mayerné Molnár
Katalin képviselői tiszteletdíjából a 86.984,- Ft (azaz nyolcvanhatezer
kilencszáznyolcvannégy forint) kamatmentes kölcsön tartozás levonását rendeli el.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, ill.
tiszteletdíj utalások
2. Folyószámlahitel
Lintner Éva pénzügyi vezető: Felolvassa az előterjesztést. Elmondja, hogy a mai napon
+866 ezer Ft van a folyószámlán. Még 2 oktatási intézményi hozzájárulás elmaradás van.
Vácnak 3x1.635 mFt és Sződnek 2x735 eFt. 10 millió Ft-ot szeretnénk adósságmegújító
hitelre. Ma érkezett egy fax, hogy 2,5 millió Ft megújító hitelt tud nyújtani az OTP.
Döntést kér a képviselő-testülettől a hitel igénylésére.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem 10 millió Ft-ot, hanem annyit, amennyit a 10
milliós keretből felveszünk. Jelenlegi tudomásom (2012.10.17.) szerint nem vettünk fel a 10
millió Ft-os keretből.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nem érti, hogy ilyen helyzetben miért kell
mégis a járdára költeni?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az ÖNHIKI-ben látja a kilábalást az anyagiakból.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Nem tartja biztosnak, hogy megkapja az Önkormányzat az
ÖNHIKI-t.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha Vácnak és Sződnek nem fizetne az
önkormányzat az lehetne átmeneti megoldás?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Nem biztos.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ilyen összeget a szabad piacon is kaphatunk, és
akkor nem kell évekre elköteleződni az OTP Bank felé.

17

Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki egyetért azzal, hogy a képviselő-testület az adósságmegújító célhitel nyújtását nem
igényli, azaz nem kíván folyószámla hitelt felvenni,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
143 /2012.(X.17.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete az adósságmegújító célhitel nyújtását nem
igényli, nem kíván folyószámla hitelt felvenni .
Határidő: 5 nap – OTP értesítése
Felelős: polgármester
3. Költségvetést érintő rendeletek felülvizsgálata.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester írásban
benyújtott javaslatát mindenki megkapta, kéri a hozzászólásokat.
Gergely László képviselő: A szántóra is van adó?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nincs a szántóra adó. A kommunális adó eltörlését
javasolja. Igazságosabbnak tartja a vagyoni alapú adót. A kommunális adó, szemétszállítási
díjként él az emberek fejében. Az ingatandó m2-hez kötné a mértékét. Így valójában
csökkenne az adóbevétel, de ezt a telekadó bevételével kompenzálhatnánk. Már külterületi
ingatlanra is kivethető. A Kecskerágón élők is szeretnének közművesítést, amelyhez adót kell
fizetni. Ezt az ott élők megértik, és szívesen fizetnének fejlesztésre.
Gergely László képviselő: Jövőre új szemétszállítási díj lesz?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Jelenleg egy érvényes szerződés van az A.S.A. –val
2013 december 31-ig
Gergely László képviselő: Véleménye szerint minél több adófajta van,- annál több csekk,
marad befizetetlenül.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A kommunális adó helyett, telek vagy építmény adót
javasol.
Gergely László képviselő: Hagyni kell a telekadót 10Ft/nm-re, és maradjon a kommunális
adó is.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A javaslatot igazságtalannak tartja, mert ez az
állandó lakosoknak lenne többlet kiadás.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Nem ért egyet a javaslattal, mivel a
jogviszonyok nincsenek rendben. Ennek rendbe tétele egy hosszadalmas jogi procedúra lenne.
Nincs rendelkezés az épület szintekről sem.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A hasznos alapterület lenne az alap. Nem nettó
alapterületet, hanem bruttót kell számolni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Mindenkihez kimennek az önkormányzati
dolgozók egyenként?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Így nagyon sok mindent le lehetne ellenőrizni.
Gergely László képviselő: Így a Kecskerágón szinte minden házat meg kell szüntetni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Fennmaradási engedélyeket kell kérniük az ott
élőknek.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A telekadót ki kell terjeszteni a külterületekre is.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Mi van akkor, ha valakinek csak egy
fabodegája van a belterületi telkén?
Gergely László képviselő: Kérjen fennmaradási engedélyt.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Belterületen csak lakóházat lehet építeni.
Legyen végre rend a községünkben.
Gergely László képviselő: Telek adó és kommunális adó legyen!
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Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A kommunális adót ellenzi.
Gergely László képviselő: Ez nagyon nagy adminisztrációval fog járni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Támogatja a módosító javaslatot. Véleménye
szerint a lakosság már valóbban nem tud többet fizetni. Az állandó lakosság
adócsökkentésével és a Kecskerágón élők adóbevonásával összevetve a javaslat jobbnak tűnik
a jelenlegi adórendeletnél.
Viszont talán a telek és az építményadó némileg jobban megterhelné az eddig is becsületesen
fizetőket.
Jakab Helga képviselő távozott az ülésről. A létszám innen 5 fő.
Gergely László képviselő: Meglátása szerint is a nagy házakban élőket érintené az új adó rendszer bevezetése.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Aki eddig nem fizetett,- az ezután sem fog.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a pénzügyi vezetőt, hogy számításokat
végezzen az adóbevétel valószínűsíthető változásáról, a jelenlegi adó bevételekkel
kapcsolatban. Írásban várja a további javaslatokat, ötleteket.
A napirend kapcsán határozat nem született, továbbra is várjuk a javaslatokat.
4. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A legközelebbi képviselő - testületi ülésre
adatokkal – névvel ellátva - kibővítve részletesen kéri a beszámolót.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Egyet ért az előtte szólóval.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót ,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
144 /2012.(X.17.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő- testülete elfogadja az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
5. BURSA HUNGARICA pályázathoz csatlakozás, pályázati kiírás
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Van valamilyen megállapodás, hogy aki részesül
az ösztöndíjból az a tanulmányai után szolgálja a községünk fejlődését? Lehet erre külön
szerződést kötni? Mennyi időre jár a támogatás?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: 1 évre kapják.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Valósnak tartja a problémát. Nem szolgálják a község
érdekeit, és sajnos nem is becsülik meg a segítségünket. Nem javasolja a további pályázati
kiírást.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög község önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályoknak
megfelelően kifejezett és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy a továbbiakban nem kíván
csatlakozni a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási
tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási
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Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi pályázati fordulójához,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
145/2012(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselő-testülete a jogszabályoknak megfelelően kifejezett
és visszavonhatatlan döntést hoz arról, hogy nem csatlakozik a hátrányos szociális helyzetű
felsőoktatási hallgatók, illetve felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására
létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi
pályázati fordulójához.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Iskola létesítése
Dr. Császár Károlyné polgármester : Több, mint 8 szülő megkeresett és kérték - miután a
településen nincs általános iskola- legyen a képviselő-testület segítségükre abban, hogy
általános iskola alsó tagozata létesüljön, működjön a községben. A szülői aláírásokat
becsatolták, és kérik, hogy iskolalétesítési kérelmüket a Képviselő-testület egyetértésével a
Pest megyei Kormányhivatalhoz továbbítsuk. A községből több, mint 8 szülő kérte a
következőket: „A szülők kérése, hogy képviselő- testület kezdeményezze az állami intézmény
fenntartó központnál, alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola létrehozását, beindítását.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög község önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a
szülők kérését, és egyetért azzal, hogy a képviselő-testület kezdeményezze az állami
intézményfenntartó központnál alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola létrehozását, beindítását
Csörög községben, valamint a képviselő-testület felkéri a polgármestert a szülők kérelmének
és a képviselő-testület határozatának továbbítására, ,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
146/2012(X.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselő-testülete tudomásul veszi a csörögi óvodás és
kisiskolás szülők kérését, hogy a képviselő-testület kezdeményezze az állami
intézményfenntartó központnál alsó tagozat feladatait ellátó tagiskola létrehozását, beindítását
Csörög községben.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szülők kérelmének és a képviselő-testület
határozatának továbbítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
7. Hasznos információk megbeszélése
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Kérése, hogy az információs oldalon a
telefonszámokat aktualizáljuk és a művelődési ház dolgozójának telefonszámát is
szerepeltessük.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A telefonszámokat rögzítette.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester:A Váci okmányiroda adatai is legyenek feltüntetve.
Továbbá, hogy helyileg hol lehet adót fizetni, TAJ kártyát, adó kártyát igényelni stb.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kéri a képviselőket, hogy írásban küldjék át
javaslataikat.
8. Komáromi út építése.
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Dr. Császár Károlyné polgármester : A 4-ÉTP Kft. megküldte az árajánlatot, 3450
Ft+áfa/m2
Gergely László képviselő: Markolóval be kell szedni a földet a széléről és betömni vele a
lyukakat.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Táblát javasol kitenni, hogy hibás az út.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha tábla van kint, akkor mindenki tudja, hogy
vigyázni kell és óvatosabban fognak hajtani.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Elmondja, hogy zavarja egyes képviselők
megnyilvánulása. 2011. évi rendkívüli ülésen egyöntetűen megszavazták az út javítását, most
mégis úgy tesznek, mintha akkor nem ezt akarták volna. Javasolja, hogy korábbi döntését
mindenki vállalja.
A képviselők határozat nélkül a napirendet lezárták.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester
jegyzőkönyv hitelesítő

21

