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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
7 fı képviselı-testületi tagságból 5 fı megjelent, tehát a képviselı-testület határozatképes.
Ismertette a napirendi pontokat. Jegyzıkönyv hitelesítınek Kovácsné Hidasnémeti Margit
Enikı képviselıt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követıen a képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítı személyét és a napirendi javaslatot
5 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Szóvá teszi, hogy az elmúlt 2 alkalommal a
testületi üléseken nem született határozat Mayerné Molnár Katalin képviselı ügyében.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a jegyzıt a határozatok pótlására.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzı: Ebben a képviselı-testületnek kell döntenie. Ez
ügyben a határozat nem automatikusan születik meg, hanem minden esetben testületi döntés
kell hozzá.
Napirend:
1. OTP hitel
Elıadó: polgármester
2. A.S.A. hulladékszállítási díj közlése
Elıadó: polgármester
3. Fıváros és Pest megye szétválása
Elıadó: polgármester
4. Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi mőködése
- könyvtári feladatellátás *Szentendre együttmőködési megállapodás
Elıadó: polgármester
5. Tőzifa pályázat
Elıadó: polgármester
6.Renautl Scenic típusú, önkormányzati tulajdonú autó meghirdetésre eladásra
Elıadó: polgármester
6. Képviselıi tiszteletdíj kifizetésének alkalmazása az önkormányzat rendelete szerint
Elıadó: polgármester
7. TANODA
Elıadó: polgármester
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1. OTP hitel
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatásul közli, hogyha minden ki lesz fizetve
125.000,- Ft marad a kasszában. 2012. december 21-ig él a folyószámla hitel. Januártól
ismételten tárgyalásokat lehet majd folytatni a folyószámla hitel lehetıségérıl, nem kell hozzá
kormány engedély.
Vác és Szıd felé van tartozása az önkormányzatnak, összesen 10.010.800,-Ft.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: A Szirt kft-felé nem tartozik az
Önkormányzat?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az, rá ér a jövı évben.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Szeretné, ha itt lenne az a pénz az
adósságlistába; 3.625 e Ft.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Csak a folyószámlahitelt egyenlítik ki.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Ez az ÖNHIKI?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ez a két összeg nem összekeverendı. Holnap el kell
utalni Szıdnek 2,2 millió Ft-ot.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Nem lenne jobb 2 helyre tartozni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mind két szerzıdésünkben minden hónap 25-e van
megjelölve fizetési határidınek. Javaslom az aktuális tartozások kiegyenlítését, tehát Vácnak
és Szıdnek a november hónapig a tartozásunk kiegyenlítését.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy
- Vác Város felé az iskolás gyermekek váci oktatási intézményekbe történı elhelyezése miatti
2012. VIII-XI. hónapokra (1.635.200,-Ft/hó) járó, összesen 6.540.800,- Ft lejárt határidejő
tartozást egyenlítse ki, az átutalásról 2012. december 7. napjáig gondoskodjon.
- Vác Város felé önkormányzatunk 138/2011.(VIII.17.) határozatában vállalt 2012. évi
fizetési kötelezettségünk enyhítésére 2.000.000,- Ft részösszeg átutalásáról 2012. december 7.
napjáig gondoskodjon.
- Szıd községi önkormányzat felé az oktatási szerzıdés szerinti – csörögi gyermekek szıdi
általános iskolába történı elhelyezése miatt – 2012. X-XI. hónapokra (735.000,-Ft/hó) járó,
összesen 1.470.000,- Ft lejért határidejő tartozást egyenlítse ki, az átutalásról 2012. december
7. napjáig gondoskodjon, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
171/2012.(XII.6.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy
- Vác Város felé az iskolás gyermekek váci oktatási intézményekbe történı elhelyezése
miatti 2012. VIII-XI. hónapokra (1.635.200,-Ft/hó) járó, összesen 6.540.800,- Ft
lejárt határidejő tartozást egyenlítse ki, az átutalásról 2012. december 7. napjáig
gondoskodjon.
- Vác Város felé önkormányzatunk 138/2011.(VIII.17.) határozatában vállalt 2012. évi
fizetési kötelezettségünk enyhítésére 2.000.000,- Ft részösszeg átutalásáról 2012.
december 7. napjáig gondoskodjon.
- Szıd községi önkormányzat felé az oktatási szerzıdés szerinti – csörögi gyermekek
szıdi általános iskolába történı elhelyezése miatt – 2012. X-XI. hónapokra (735.000,Ft/hó) járó, összesen 1.470.000,- Ft lejért határidejő tartozást egyenlítse ki, az
átutalásról 2012. december 7. napjáig gondoskodjon.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2012. december 7.
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2. A.S.A. hulladékszállítási díj közlése
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az A.S.A. évente 530 tonna szemetet szállít el évente.
Ez havi 746.516,- Ft+áfa, és erre jön rá az árajánlat szerint még 3.000,- Ft tonnánként le rakati
díj.
A Remondis kivonul a piacról. Fördös Attila polgármester bejelentette, hogy van mőködési
engedélyük a csörögi lerakóra.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Csak nem velünk.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Fördös Attila Vác Város polgármestere az
Önkormányzatunkat hivatalosa nem értesítette az esetleges szándékukról, hogy a szelektív
hulladék válogatást végeznének a bezárt szeméttelepen.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Vác, hogy képzeli? Árajánlat nélkül mire vár
választ.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ha az A.S.A Magyarországi Kft. ajánlatát nem
fogadjuk el lehet, hogy felmondják a szerzıdést.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A lakosságtól szedje be a pénzt az A.S.A.
Magyarországi Kft, mint szolgáltató. Errıl javaslom, hogy hozzon egy határozatot a
képviselı-testület.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Jelenleg mennyibe kerül nekünk az
A.S.A.?
Dr. Császár Károlyné polgármester: 12.967.392 Ft 700 lakás szerint.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ez nekünk évi 5-6 millió ráfizetés.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Jövıre úgy tervezzünk, hogy 20.000 Ft-ra emelkedik a
szemétszállítási díj összege. Kéri a képviselı-testületet, hogy hatalmazzák fel ıt, hogy
2012.december 31-ig az A.S.A. felé nyilatkozzon. Aggódik, hogy mi lesz, ha az A.S.A.
felmondja a szerzıdést.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester. Tárgyalni kell, szedje be az A.S.A. a díjat, vagy
emelhetünk is, de akkor a lakosságot haragítjuk magunkra.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Várjuk meg Vácot is.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha az alap szerzıdésben 2012. november 15-e volt
a határidı, ne most akarjanak változtatni. Vácról is kérjünk az útra használati díjat és a pille
palackokra is pénzt.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzá szólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a képviselı-testülete felkérje a polgármestert, hogy az A.S.A. 2012.
december 6-án hivatalunkhoz érkezett hulladéklerakási járulék (2013. évben 3.000,Ft/tonna) megfizetésének felszólításáról szóló levelére az alábbi választ adja:
„Az A.S.A. és Csörög Község Önkormányzat közötti alapszerzıdésben rögzítve van, hogy
minden év november 15. napjáig kell a feleknek egyeztetni a következı évi fizetési
kötelezettségeket.
Képviselı-testületünk már elkezdte a 2013. évi pénzügyi tervezést, 2013. évi pénzügyiköltségvetési koncepcióját már elfogadta, így – határidın túli értesítés miatt – nem áll
módunkban e hulladéklerakási járulék összegét elfogadni.
Az önkormányzat és az A.S.A. között fennálló szerzıdést felbontani nem kívánjuk, de
felhívjuk az A.S.A-t, hogy 2013. január 1. napjától a hulladékszállítási díjat saját maga szedje
be a település lakosságától, mivel İ a szolgáltató.”
A képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy a válaszlevelet 2012. december 7. napján
küldje meg az A.S.A-nak, - az kérem igennel szavazzon.
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
172/2012.(XII.6.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy az A.S.A.
2012. december 6-án hivatalunkhoz érkezett hulladéklerakási járulék (2013. évben 3.000,Ft/tonna) megfizetésének felszólításáról szóló levelére az alábbi választ adja:
„Az A.S.A. és Csörög Község Önkormányzat közötti alapszerzıdésben rögzítve van, hogy
minden év november 15. napjáig kell a feleknek egyeztetni a következı évi fizetési
kötelezettségeket.
Képviselı-testületünk már elkezdte a 2013. évi pénzügyi tervezést, 2013. évi pénzügyiköltségvetési koncepcióját már elfogadta, így – határidın túli értesítés miatt – nem áll
módunkban e hulladéklerakási járulék összegét elfogadni.
Az önkormányzat és az A.S.A. között fennálló szerzıdést felbontani nem kívánjuk, de
felhívjuk az A.S.A-t, hogy 2013. január 1. napjától a hulladékszállítási díjat saját maga szedje
be a település lakosságától, mivel İ a szolgáltató.”
A képviselı-testület felkéri a polgármester, hogy a válaszlevelet 2012. december 7. napján
küldje meg az A.S.A-nak.
Határidı: 2012. december 7.
Felelıs: polgármester
3. Fıváros és Pest megye szétválása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az elıterjesztést mindenki megkapta kéri a
hozzászólásokat.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület, csatlakozzon Gomba község
kezdeményezéséhez az alábbiak szerint;

Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz. Képviselı-testületi határozatát a Középmagyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió
létrehozására vonatkozó kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint Gomba
község polgármesterének megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:A
Képviselı-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020
közötti programozási idıszakában két NUTS 2 szintő területi egységet alkosson:
Budapestet és Pest megyét.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba
Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
173/2012.(XII.6.) határozat

Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete megtárgyalta Gomba Község
Önkormányzatának 242/2012. (XI.22.) sz. Képviselı-testületi határozatát a Középmagyarországi Régió szétválasztására, ill. önálló Budapest és Pest megye régió
létrehozására vonatkozó kezdeményezésre vonatkozóan, és az abban, valamint Gomba
község polgármesterének megkeresésében foglaltak alapján az alábbi határozatot hozta:A
Képviselı-testület támogatja Gomba Község Önkormányzatának kezdeményezését arra
vonatkozóan, hogy a jelenlegi Közép-magyarországi Régió az Európai Unió 2014-2020
közötti programozási idıszakában két NUTS 2 szintő területi egységet alkosson:
Budapestet és Pest megyét.
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A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a támogató határozatról Gomba
Község Önkormányzatát írásban tájékoztassa.
Határidı: 2012. december 10.
Felelıs: polgármester
4. Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás 2013. évi mőködése
- könyvtári feladatellátás *Szentendre együttmőködési megállapodás
Dr. Császár Károlyné polgármester: Állami normatívát nem kap a Váci kistérségi többcélú
társulás. Kérdés továbbá, hogy fenn tartsuk-e a szervezetet? Vagy önállóan mőködhetne a
könyvtár mőködési engedéllyel? A Csörögi könyvtár Szentendréhez fog tartozni. Támogatja a
további mőködtetést.
Egyben a logopédia is kiválik. Jelenleg 10-15 gyermek szorul logopédiai ellátásra. Az egyik
óvoda pedagógus átvállalhatná a logopédiai oktatást.
Tájékoztatja a képviselı-testületet, hogy január 1-tıl nincs iskolabuszos szállítás a
gyermekeknek.
Van a községben Volán Busz járat azzal tudnak menni a gyermekek iskolába. A kísérırıl
továbbra is gondoskodik az önkormányzat.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A jelenlegi könyvtárossal Lencse Miklósnéval mi
lesz a továbbiakban? Ha esetleg neki mennie kell, mert nyugdíjas, akkor a következı
könyvtáros hány órában lesz alkalmazva? Javasolja a jelenlegi könyvtár tovább mőködtetését
és ha lehet a jelenlegi könyvtáros foglalkoztatását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Pest megyei Könyvtárral az együttmőködési szerzıdést aláírja a csörögi községi könyvtár
további mőködtetésére.
A képviselı-testület kifejezi azon álláspontját, hogy a kultúra támogatása még az esetben is
fontos a településnek, ha erre normatívát nem vagy csak részben kapunk, - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
174/2012.(XII.6.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
Pest megyei Könyvtárral az együttmőködési szerzıdést aláírja a csörögi községi könyvtár
további mőködtetésére.
A képviselı-testület kifejezi azon álláspontját, hogy a kultúra támogatása még az esetben is
fontos a településnek, ha erre normatívát nem vagy csak részben kapunk.
Határidı: 2012. december 10.
Felelıs: polgármester
5. Tőzifa pályázat
Dr. Császár Károlyné polgármester: Lehetısége volt az Önkormányzatnak tőzifára
pályázni. Önkormányzatunk 64 m3 tőzifára pályázott, e helyett 6 m3 tőzifát kaptunk, melynek
az állam által elıírt szállítási költsége 70.000 Ft lenne. Így a tőzifa a piaci árnál drágábban
kerülhetne hozzánk. Ezért a támogatási lehetıséget javaslom vissza utasítani.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testület felkérje a polgármestert, hogy a tőzifa vásárlás
pályázaton az igényelt 64 m3 helyett megítélt 6 m3 tőzifát utasítsa vissza.
A visszautasítás okaként a képviselı-testület leszögezi:
- a település lakosságának 13 %-a idıs korú, nyugdíjas
- a település lakosságának kb. 13 % munkanélküli
- a megítélt támogatásból kevés család számára tudnánk tőzifát biztosítani, mivel az önrész és
a szállítás illetve a beszerzés többe kerülne, mint ha a legolcsóbb helyrıl szereznénk be a
rászorulóknak ez komoly feszültséget okozna a községben, - az kérem igennel szavazzon.
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
175/2012.(XII.6.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a tőzifa
vásárlás pályázaton az igényelt 64 m3 helyett megítélt 6 m3 tőzifát utasítsa vissza.
A visszautasítás okaként a képviselı-testület leszögezi:
- a település lakosságának 13 %-a idıs korú, nyugdíjas
- a település lakosságának kb. 13 % munkanélküli
- a megítélt támogatásból kevés család számára tudnánk tőzifát biztosítani, mivel az önrész és
a szállítás illetve a beszerzés többe kerülne, mint ha a leg olcsóbb helyrıl szereznénk be a
rászorulóknak ez komoly feszültséget okozna a községben.
Határidı: 2012. december 10.
Felelıs: polgármester

6.Renautl Scenic típusú, önkormányzati tulajdonú autó meghirdetésre eladásra
Dr.
Császár Károlyné polgármester: A PTK bizottság elnökének felvetésére javasolja az
önkormányzat tulajdonában lévı RENAULT SCENIC gépkocsi eladását meghirdetés útján.
A polgármester javaslatával a képviselık egyetértenek, így a polgármester szavazásra
bocsájtotta a határozati javaslatot.
* aki egyetért azzal, hogy a képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı RENAULT MEGANE SCENIC típusú, diesel gépkocsi
eladását meghirdesse 1.300.000,- Ft eladási árral.
A képviselı-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy vevı esetén meghirdetett
1.300.000,- Ft-os eladási ár helyett a gépkocsi eladását 1.200.000,- Ft összegben
realizálhatja,- az kérem igennel szavazzon.,
A polgármester megállapította, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
176/2012.(XII.6.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévı RENAULT MEGANE SCENIC típusú, diesel gépkocsi
eladását meghirdesse 1.300.000,- Ft eladási árral.
A képviselı-testület egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy vevı esetén meghirdetett
1.300.000,- Ft-os eladási ár helyett a gépkocsi eladását 1.200.000,- Ft összegben
realizálhatja.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester

6. Képviselıi tiszteletdíj
Mayerné Molnár Katalin képviselı tiszteletdíj csökkentése
Császár Károlyné polgármester: Az elmúlt testületi ülésen a képviselı-testület nem döntött
a tiszteletdíj csökkentésrıl a képviselı igazolatlan hiányzása miatt. A képviselı asszony
2012. október 17-i és a 2012. november 21-i képviselı-testületi ülésrıl igazolatlanul
hiányzott, ezért tiszteletdíja csökkentését javasolja helyi rendeltünk szerint.
A polgármester szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.
* aki egyetért azzal, hogy Csörög község önkormányzat képviselı- testülete Mayerné Molnár
Katalin települési képviselı képviselıi tiszteletdíját
- a 2012. október 17-i képviselı-testületi ülésrıl történı igazolatlan hiányzása miatt 25 %-kal
4 havi idıtartamra, továbbá
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- a 2012. november 21-i képviselı-testületi ülésrıl történı igazolatlan hiányzása miatt 25 %kal 4 havi idıtartamra csökkenti,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselı- testület 5 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.

177/2012.(XII.6.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete Mayerné Molnár Katalin települési
képviselı képviselıi tiszteletdíját
- a 2012. október 17-i képviselı-testületi ülésrıl történı igazolatlan hiányzása miatt 25 %-kal
4 havi idıtartamra, továbbá
- a 2012. november 21-i képviselı-testületi ülésrıl történı igazolatlan hiányzása miatt 25 %kal 4 havi idıtartamra csökkenti.
Határidı: azonnal és folyamatos
Felelıs: polgármester

7. Tanoda
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Képviselı-testületet korábban tájékoztatta, hogy
mindenféle támogatás nélkül az önkormányzat Mővelıdési házában hétvégén, szombaton két
csoportban összesen 40 gyermek számára Kalina Yvette és Tino Krisztina önkéntesek a
cigány hátrányos helyzető gyermekek részére foglalkozásokat szerveznek. Ezt minden anyagi
ellenszolgáltatás nélkül végezték. Lehetıség nyílik arra, hogy az Emberi Erıforrás
Minisztériuma 2012. évi miniszteri tartalékból 5.000000 ,- Ft-ot, azaz ötmillió Ft támogatást
nyújtson.
A támogatási szerzıdés megkötésére csak az önkormányzat jogosult.
A megítélt támogatást az önkormányzatunk kapja meg és ebbıl fizetjük a kiadásokat és
nyilvántartást, elszámolást mi végezzük el. A foglalkoztatásra rezsi költséget számolhat el az
önkormányzat az intézményeinkre.
Kérem a tisztelt Képviselı-testületet, hogy hatalmazzon fel a támogatás igénylésére és a
támogatási szerzıdés aláírására.
178/2012.(XII.6.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, a Tanodai
program megvalósítását szolgáló támogatási szerzıdés megkötésére és aláírására.
Határidı: folyamatos
Felelıs: Polgármester

További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyzı

Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı
jegyzıkönyv hitelesítı
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