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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
7 fı képviselı-testületi tagból 5 fı megjelent, tehát a képviselı-testület határozatképes. Jakab
Helga képviselı asszony telefonon jelezte, hogy betegség miatt nem tud részt venni a mai
képviselı-testületi ülésen hiányzását igazoltnak kell tekinteni. Továbbá Mayerné Molnár
Katalin képviselı asszony írásban jelezte, hogy lemondott képviselı-testületi tagságáról. A
helyi választási iroda vezetıje értesítette a választási bizottság elnökét aki bizottsági ülést
hívott össze. A helyi választási bizottság meghozta a határozatát. A bizottság határozata
alapján a soron következı képviselı Kurucz Attiláné, aki elfogadta a mandátumot. A
polgármester felkérte a helyi választási bizottság elnökét, hogy ismertesse a bizottság
határozatát. Kurucz Attiláné a képviselı-testület elıtt letette képviselıi esküjét, ezzel a mai
naptól gyakorolja képviselı jogait, a választási bizottság elnöke átadta a megbízólevelét. Dr.
Császár Károlyné polgármester és a képviselık gratuláltak Kurucz Attiláné új képviselı
társuknak.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megnyitja a képviselı-testületi ülést.
Dr. Császár Károlyné polgármester: ismertette a napirendi pontokat, kérte, hogy 9.
napirendi pontként a háziorvosi praxisra kötött feladat ellátási szerzıdés módosítását tárgyalja
meg a képviselı-testület. Jegyzıkönyv hitelesítınek Dugántsi Ildikó Anna alpolgármestert
kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követıen a képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítı személyét és a napirendi javaslatot
6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend:
1. A.S.A. Kft. tájékoztatója.
Elıadó: Seprenyi Andrea A.S.A. Magyarországi Kft.
kereskedelmi igazgató
2.
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2.1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
2.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl.
Elıadó: polgármester
3.
3.1.Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 6/2011. (IV. 28.)
rendelet módosításáról.
Elıadó: polgármester, jegyzı
3.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a személyi gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Elıadó: polgármester, jegyzı
4. A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl.
Elıadó: polgármester, jegyzı
5. A képviselı-testület 2012. évi munkájának értékelése.
Elıadó: polgármester, képviselı-testület tagjai
6. A képviselı-testület 2013. évi munkaterve
Elıadó: polgármester
7. A 2544/1., 2544/2., 2544/3 és a 2544/4. hrsz-ú ingatlanok telekigazítása
Elıadó: polgármester
8. Telenor állomás kiépítése
Elıadó: polgármester
9. A háziorvosi praxisra kötött feladat ellátási szerzıdés módosítása
Elıadó: polgármester
10. Egyebek
1.) napirendi pont A.S.A. Kft. tájékoztatója.
Seprenyi Andre A.S.A. : 2012.november 30-val megjelent a Hulladékgazdálkodási törvény,
mely új terhekkel sújtotta hulladék gazdálkodással foglakozó cégeket. A hulladék lerakási
járulék összege 3000 Ft/tonna kötelezı járulék. Ezen felül még felügyeleti díjat is bevezettek,
a lakosok után. Törvényileg leszabályozták, hogy 2013. 01.01-tıl összesen 4,2 %-al lehet
maximálisan megemelni a szemétszállítási díjakat. Nehéz helyzetbe hozták ezáltal a
vállalkozásokat. Megkapták a képviselı-testület határozatát, mely szerint 2013. 01.01-tıl az
Önkormányzat a közszolgáltatás díjának beszedését a szolgáltatást végzıre szeretné hárítani.
Csörögben kb. 5-6 száz ingatlan van, körülbelül 500 tonna szemét keletkezik.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Plusz 200-300 hétvégi ház is van. Az ott lakok eddig
fél évet azaz 50%-ot fizettek.
Seprenyi Andrea A.S.A. :Köszöni az információt, ezáltal egy kis változtatást kell készíteni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A díjbeszedést ezek szerint átvennének?
Seprenyi Andrea A.S.A.: Nem szívesen, de nem zárkózunk el teljesen.
Az általunk kalkulált díj: Nettó 120 literes kukánál, 381 Ft/ürítés. Bruttó 22586 Ft/év/ ez plusz
1.4000.000 Ft -ba kerül az Önkormányzatnak.
Kurucz Vera képviselı:A Zöld-Hídnál ez mennyi?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: 34.000 Ft
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Seprenyi Andrea A.S.A.: Az általunk kalkulált árban benne van a lomtalanítás is.
2012.12.28—án ülésezik a megyékkel az A.S.A. Addig Kérjük az önök általi döntést, arról,
hogy elfogadják e az ajánlatunkat.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ebben a díjbeszedés díj is benne van?
Seprenyi Andrea A.S.A.: Igen, ez az összeg azt is tartalmazza.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Mindenkivel külön szerzıdést kell kötniük?
Seprenyi Andrea A.S.A.: Erre nincs szükség.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Van a 120 literesnél kisebb kuka is?
Seprenyi Andrea A.S.A.: Igen van 60 literes is, de ha ezzel számolunk akkor kellenek 240
literesek is, mert átlagban kell számoljunk.
Kurucz Vera képviselı: Ha valaki 3 db kukát tesz ki azt is elviszik?
Seprenyi Andrea A.S.A.: Azt visszük el amin van matrica, amit mi osztunk ki. Elmondja,
hogy fenntartással vannak Csöröggel szemben. Félnek a nem fizetésektıl.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Az élı szerzıdésben van egy olyan pont, hogy már
elıbb kellett volna az Önkormányzatot tájékoztatni az ár változásokról.
Seprenyi Andrea A.S.A.: Amit az A.S.A. adott az arra vonatkozólag adta, hogy az
Önkormányzatnak számláz. Két Lehetıség van. Önkormányzatnak számolunk, vagy a
lakosoknak. A törvényt meg kellett várnunk, azért késett az árajánlat. 2012.november 30-án
változott.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Az mennyi lett volna?
Dr. Császár Károlyné polgármester: 746.516 Ft/hó+áfa+3000 Ft = 950.000
11.376 M Ft +1.400M Ft = 13.M Ft
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Mennyi akkor ha Önök szedik be?
Seprenyi Andrea A.S.A.: Bruttó 15 Millió Ft.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Eddig az Önkormányzat átvállalta az árat?
Seprenyi Andrea A.S.A: Azért van a hármas hurok: Önkormányzat- lakosság-A.S.A.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Holnap, 2012.12.20-án választ ad az Önkormányzat.
19.15-kor Seprenyi Andrea távozik
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendeleti
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat képviselı-testülete hatályon kívül
helyezze a lakossági szemétszállítási díjakról szóló 19/2012.(XI.30.) önkormányzati
rendeletének 1.§-át az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
20/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítás díj
összegének hatályon kívül helyezésérıl.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendeleti
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat képviselı-testülete a szemétszállítási
díjat 2012.december 30-tól 24.160-Ft/év/évi 52 alkalom. Hétvégi ház tulajdonosok évente 26
alkalommal történı szállításért 12.080.-Ft / év közszolgáltatási díjat köteles fizetni az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
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21/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítás díjak
módosításáról.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata Önköltség-számítási Szabályzatát,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
180 /2012.(XII.19.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselı-testülete elfogadja az A.S.A. Magyarországi Kft
2013.01.01. napjától ajánlott szemétszállítási díj mértékét, ennek összege 24150 Ft/ év /120
literes győjtıedény.
Csörög község önkormányzat képviselı-testülete 2013.01.01. napjától a lakosság által
fizetendı szemétszállítási díj beszedését, számlázását átadja a közszolgáltatást végzı A.S.A.
Magyarország Kft-nek.
Határidı: 2012.12.31.
Felelıs: polgármester

2.1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Az elıterjesztést mindenki megkapta, kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata beszámolóját a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
181/2012.(XII.19.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı testülete - elfogadja a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
2.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Ki a körzeti megbízott?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Cseke Péter, mivel még nem kaptunk értesítést az
esetleges változtatásról.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı: Érdeklıdjünk levélben.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen megkeresem a kapitány urat.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Hogyan reagált a Váci építési hatóság a
megkeresésünkre:
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2013. január 1-tıl már nem hozzájuk tartozik, még a
megkeresésünkre nem érkezett válasz.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
• A benyújtott ÖNHIKI pályázaton 25 millió 105 ezer Ft-ot nyert az önkormányzatunk
• 2013-tól az elıre kiadott képletes számításban a hivatal köztisztviselıinek létszáma
amire az államtól normatívát kapunk 6,5 fı azaz 7 fı.
• Kiss János mőszaki kollégánk jogviszonya 2012.dec.31-el megszőnik. A továbbiakban
megbízási szerzıdéssel láthatná el a tőzvédelmi illetve a munkavédelmi feladatokat.
Számla adásával bruttó 80.000.- ezer Ft / hó díjért, erre a januári testületi ülésen vissza
kell térnünk
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• Az iskolabusz további üzemeltetésére Petíciót nyújtottak be a szülık.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı:Javasolja, hogy a Vácra járó gyermekek szülei is
nyújtsanak be Petíciót.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az önkormányzat ügyvédje, Dr Nyitrai Judit nézzen
utána annak a lehetıségnek, hogy a Vácra járóknak is biztosítható lenne az iskola busz
törvényileg.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
2006-ban történt egy vonat baleset a Komáromi utcai átjárónál. A Máv 746.000 Ft kártérítést
kér az önkormányzattól.Ügyvéd asszonnyal egyeztetettek és a Máv-nak megküldték a
válaszlevelet, mely szerint az ügy elévült és nem az önkormányzat hibás a balesetért.
• Megtörtént az átadás-átvétel az Önkormányzati Renault Scenic gépkocsijáról, az
Önkormányzat és Helembai Józsefné részérıl. Hirdetés feladáskor, fényképeket
készítettünk a gépkocsiról. Sajnos a jobb hátsó lámpa, a jobb oldali visszapillantó
tükör és a hátsó lökhárító is sérült.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha ez átadás-átvételkor, derült volna ki, lehetne
kártérítést kérni, de így már késı.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Felkéri a polgármestert, hogy holnapra készítesse
elı a gépkocsival összefüggı összes számlát. A pénzügyi bizottság összehívásával, szeretné a
felelıst megkeresni, a gépkocsi felesleges kiadásaiért.
• Adomány érkezett Roskovics Lászlóné szervezésében, 24 db kulcstartó fa, 132 pár
lányka félcipı, 22 pár 28-34-es fiú bakancs, 5 db pulóver, 10 db sál, 11 db lányka
blúz, 8 cs plüss játék. Ezeket csütörtökön és pénteken szeretné kiosztani az óvodában.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint az ilyen adományokat
szervezettebben kellene kiosztani.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Én is úgy gondolom, ezért felkérem Kurucz Attilánét,
hogy Molnárné Hanczár Ibolya köztisztviselıvel az osztásról gondoskodjon. A kolléganı
foglalkozik a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményekkel és mind ketten ismerik a
családokat. Szigorúan átadás átvétellel történjen a kiosztás, az Óvodában.
•

Hertel László Szıdi polgármester úrnál voltunk az ügyvéd asszonnyal. A polgármester
úr tájékoztatott, hogy sajnos nekik kell az iskola fenntartásáról tovább gondoskodni,
tehát továbbra is a csörögi tanulók után, kér majd támogatást.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Vácrátóton is nyilatkozni kellett,hogy át akarják e
adni a feladataikat hiszen ık is 3000 fı alatt vannak.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı: Szıd azért kér tılünk, mert İk nem adhatják át a feladat
ellátást.
Matyó Anikó jegyzı: Nem kell egyedi megállapodást kötni, mert 2013.01.01-tıl már nem
feladata az Önkormányzatnak.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl szóló beszámolót az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
182 /2012.(XII.19.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekrıl szóló tájékoztatót.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
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3.
3.1.Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 6/2011. (IV. 28.)
rendelet módosításáról.
Az elıterjesztést mindenki megkapta, kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a rendelet módosítását:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzata, módosítja a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 6/2011. (IV. 28.)
rendeletet - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
22/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a szociális igazgatásról és szociális
ellátások helyi szabályozásának módosításáról.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

3.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a személyi
gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati
rendelet módosításáról.
Az elıterjesztést mindenki megkapta, kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a rendeleti javaslatot:
*aki elfogadja, a személyi gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló
7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
23/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjának módosításáról.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4. A tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság
kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl.
Az elıterjesztést mindenki megkapta, kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a rendeleti javaslatot:
*aki elfogadja, a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni
pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésétaz kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
24/2012. (XII.19.) önkormányzati rendelete a tiltott, közösségellenes
magatartásokról és az elkövetıkkel szembeni pénzbírság kiszabásának
szabályairól szóló önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésérıl.
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
5. A képviselı-testület 2012. évi munkájának értékelése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszöni a Képviselı-Testület egész évi oda adó
munkáját.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı: Kérése, hogy Mayerné Molnár Katalin képviselı
lemondása is kerüljön bele az évértékelésbe.
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További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata képviselı-testület 2012. évi munkájának
értékelését- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
183/2012.(XII.19.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja a Képviselı-testület 2012 évi
munkájának értékelését, a kiegészítı javaslattal.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
6. A képviselı-testület 2013. évi munkaterve
Dr. Császár Károlyné polgármester: Januárban korainak tartja a költségvetés megvitatását.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı: Javaslata, hogy a költségvetés módosítása március 20-án
az 1. napirendi pont legyen. Januárban plusz napirendi pont lehetne, a rövid távú tervek
elképzelések, fejlesztések beruházások, egyéb ötletek. Áprilisra és októberre javasolja, az
adók alakulásáról és a kintlévıségek behajtásáról szóló beszámolót. Több helyen az évszámok
nem lettek frissítve, kéri ennek javítását.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata képviselı-testület 2013. évi munkatervét az
alábbi módosításokkal - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
184/2012.(XII.19.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja a Képviselı-testület 2013 évi
munkatervét a kiegészítı, javításokkal együtt.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2013.01.15.

7. A 2544/1., 2544/2., 2544/3 és a 2544/4. hrsz-ú ingatlanok telekigazítása
Dr. Császár Károlyné polgármester: A kitőzési vázrajzhoz szükség van a továbbiakban egy
földmérı szakembert megbízni. Ennek személyében Kovács Gábort bíznám meg. Az İ
munkadíja 80.000 Ft.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzatának 2544/1., 2544/2., 2544/3 és a 2544/4.
hrsz-ú ingatlanok telekigazítását - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
185/2012.(XII.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
Kovács Gábor földmérıvel kösse meg az ingatlanok kimérésére, a vázrajz elkészítésére és az
engedélyezési eljárás lefolytatására a szerzıdést, melynek bruttó összege 80.000 Ft,
Határidı: 2013.01.15.
Felelıs: polgármester

8. Telenor állomás kiépítése
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Telenor ismételten megküldte a szerzıdés tervezetét
melyben még kérésünkre a javításokat nem végezte el, ezért a javasolt javításokkal a
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szerzıdés tervezetet ismételten megküldjük részükre. A 15.2 –es pontnál a módosítás úgy
történne, hogy az önkormányzat nem vállalhat felelısséget a harmadik személy által okozott
kárért. Amely kárt pedig az önkormányzat okozna esetlegesen, azért a PTK. szerint egyébként
is felel. Ezáltal ezt a pontot javaslom törölni.
A 16.3-as pontban javaslom a Váci Városi Bíróság illetékességét kikötni. A bérleti díj
összegét az egyébként már kialkudott 1.200000 Ft összegben kerüljön meghatározásra a
mindenkori infláció mértékének növelésével.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A 8/3-as illetve az 5/4-es pontokat kéri törölni,
melyek az ingatlan rendeltetésszerő használatra alkalmas állapotban tartásáról rendelkezik.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A javításokkal együtt küldjük el a szerzıdés
tervezetet, azzal hogy a térképen a piros színnel megjelölt helyszínen legyen az építmény
elhelyezve.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög község önkormányzat képviselı- testülete felkéri a
Polgármestert a Telenor állomás bérleti szerzıdés tervezetének átdolgozását a kiegészítı,
javításokkal együtt, küldje meg a Metalcom ZRT részére.- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
186/2012.(XII.19.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete felkéri a Polgármestert a Telenor állomás
bérleti szerzıdés tervezetének átdolgozását a kiegészítı, javításokkal együtt, küldje meg a
Metalcom ZRT részére.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2013.01.31.
9. Egészségügyi feladat ellátási szerzıdésmódosítás
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı:Kéri a szavazás alóli felmentését,
összeférhetetlenségi okokra hivatkozva.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A házi orvos 2 helyen rendel, Szıdön és Csörögben.
Tudja, hogy nehéz az idıpontokat egyeztetni, de kevesli a Csörögi rendelési idıt.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A szerzıdés módosításában a rendelési idıt nem
módosítottam hisszen ez már a kezdetektıl így van. A rendelési idı majdnem mindig több
mint az elıírt idı, hiszen a várakozó betegeket nem küldjük el, hanem a rendelés addig tart,
amíg beteg van a váróban.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A szerzıdés 8 pontjában lévı kártalanítási idı 10
éves összegével nem ért egyet. Továbbá a szerzıdés 19-es pontjában megfogalmazott
önkormányzati kártérítési kötelezettséggel sem ért egyet.
Matyó Anikó jegyzı: Javasolja a Képviselı-testületnek a 8-as és 19-es pont elfogadását az
alábbi kiegészítések elfogadását:
8.pont:
Kártalanítási igénnyel léphet fel a jogszabály szerint, melynek megállapításánál figyelembe
kell venni az egészségügyi vállalkozó által a finanszírozása keretében kapott egy éves
összeget. Ennek maximum mértéke elérheti a létrehozott változtatás hatására létrehozott
bevételkiesés tíz éves összegét.
19.pont
Abban az esetben, ha az önkormányzat a jogszabályban biztosított idı alatt a praxisokhoz
kapcsolódó jogszabálynak megfelelı, egészségügyi vállalkozó által fizetendı praxis vételárát
elfogadja és az önkormányzat egyéb elvárásainak megfelel, az Önkormányzatnak az
egészségügyi vállalkozó felé kártérítési kötelezettséggel nem tartozik.
Amennyiben az önkormányzat a praxis átadást nem a fentieknek megfelelıen valósítja meg,
úgy az egészségügyi vállalkozó felé kártérítéssel tartozik.
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További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzat képviselı-testületének az egészségügyi
feladat ellátási szerzıdésmódosítását, a kiegészítésekkel együtt - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
187/2012.(XII.19.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja az egészségügyi feladat ellátási
szerzıdésmódosítását, a kiegészítésekkel együtt, továbbá felhatalmazza a polgármestert a
szerezıdés aláírására.
Határidı: 2012.12.31.
Felelıs: polgármester
10.Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javasolja, hogy a nehéz helyzetben lévı családok
részére tőzifát biztosítson az Önkormányzat.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javasolja a költségvetés terhére, körülbelül 1 millió
Ft biztosítását erre a célra. Ebbıl az összegbıl körülbelül 50 családot lehetne támogatni.
Felkéri a hivatalt, hogy tegyen javaslatot, hogy kik a rászorultak. A hivatal állítson össze egy
névsort, és a végsı döntést a támogatás oda ítélésérıl a képviselı testület hozza meg.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyzı

Dugántsy Ildikó Annak alpolgármester
jegyzıkönyv hitelesítı
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