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Tanácskozási joggal: Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı
Virág József
Nemzetiségi Önkormányzat elnök
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselıtestület mind a 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésére Gergely
Lászlót javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti, tervezett napirendi pontokat, és javasolja a
napirendek sorrendjének módosítását, olyan módon, hogy a 6. napirendi ponttal kezdjenek,
hiszen a meghívott vendég megérkezett, ne kelljen várakoznia.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzıkönyv hitelesítınek Gergely László
képviselıt.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekrıl
Elıterjesztı: polgármester
3. Óvoda vezetıi pályázatok
Elıterjesztı: polgármester
4. Tájékoztató az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl
Elıterjesztı: polgármester
5. Szennyvízcsatorna közmővagyon átvétele
Elıterjesztı: polgármester
6. „Együtt a gyermekekért” Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat további mőködtetése
Elıterjesztı: polgármester
7. Háziorvos helyiséghasználati szerzıdésének módosítása
Elıterjesztı: polgármester
8. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
9. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetérıl
Elıterjesztı: polgármester
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10. Önkormányzat szakfeladat rendjének és a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának
módosítása
Elıterjesztı: jegyzı
11. Mővelıdés Ház és Könyvtár önálló költségvetési szerv megszüntetése
Elıterjesztı: jegyzı
12. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi belsı ellenırzési terve
Elıterjesztı: jegyzı
13. Egyebek
14. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról (zárt ülés)
Elıterjesztı: polgármester
15. Segélyek (zárt ülés)
Elıterjesztı: polgármester
6. Együtt a gyermekekért ” Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat
további mőködtetése
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a vendéget, Nagyné Gódor Csillát a Veresegyházi
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ intézményvezetıjét. Elmondja, hogy a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót a
vendégnek.
Nagyné Gódor Csilla intézményvezetı köszöni a meghívást. Röviden bemutatja a 8 települést
ellátó intézményt, melynek vezetıje. Valamint röviden bemutatja saját szakmai múltját is.
Elmondja, hogy az általa készített pénzügyi tájékoztató tartalmazza azt az összeget, melyet az
Önkormányzatnak kell megfizetni, valamint azt a különbözetet, mely a térítési díj, és a tényleges
költség közötti különbözet, melyet jelenleg is megfizet az Önkormányzat. Kiegészíti még a
tájékoztatót annyiban, hogy a számítás az önkormányzattól kapott 3 fı szociális étkezı ill. 6 fı
házi gondozott létszám adatokra készült, természetesen, ha a létszám nı az befolyásolja a
költségeket. Úgy mőködik az intézmény, hogy a költségek megoszlása követhetı legyen, minden
településnek, minden szakfeladatra külön költségvetése van. Az intézményben lévı 1 fı
adminisztrátorra jutó költségeket és a szakmai vezetık (3 fı) vezetıi pótlékát is a társult
települések lakosságszám arányában osztják meg. Ezenkívül van még a pénzügyi feladatokhoz
való hozzájárulás, azaz a Veresegyházi Polgármesteri Hivatalban 2 fı pénzügyi dolgozó béréhez
a hozzájárulás is a települések között lakosságszám arányosan oszlik meg. Ezután kéri, hogy a
jelenlévık tegyék fel kérdéseiket.
Idıközben megérkezik a másik meghívott vendég, Dobosné Kelemen Éva, az „Együtt a gyermekekért”
Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat vezetıje.
Dr. Császár Károlyné polgármester pontosítani kívánja, hogy a pénzügyi tájékoztatóban
szereplı összeg teljes évre vonatkozik-e? A másik kérdése, hogy miért csak 2014. június 1-tıl
tudná befogadni Csörögöt a Társulás?
Nagyné Gódor Csilla intézményvezetı elmondja, hogy a kistérségi társulás alapszabályában
egészen a közelmúltig az szerepelt, hogy évente csak egy alkalommal módosíthatók a
megállapodások. Ezt most fél évre módosították. A másik ok pedig, hogy egy félévben csak
egyszer lehet módosítani a mőködési engedélyt. Hozzá teszi még, hogy szükséges is ez az idı arra,
hogy megfelelıen felkészüljenek a feladatellátásra.
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Dr. Császár Károlyné polgármester kérdése, hogy akkor az adminisztratív feladatok is
Erdıkertesen zajlanának az intézményben, az iratanyagok oda kerülnének?
Nagyné Gódor Csilla intézményvezetı elmondja teljes egészében, a kérelmeket, a
határozatokat, az összes kötelezı iratanyagot ık intézik. Természetesen a térítési díjat továbbra is
az Önkormányzat határozza meg a rendeletében.
Dr. Császár Károlyné polgármester kérdése, hogy a jelenlegi ételt szállító vállalkozó, ill. a
jelenlegi házi segítségnyújtást végzı szakember megmaradhat-e?
Nagyné Gódor Csilla intézményvezetı elmondja, természetesen, hiszen nem is lenne
praktikus máshonnan utaztatni valakit, ezért a pár emberért.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy az idısek napközbeni ellátása helyileg hogyan
oldható meg?
Nagyné Gódor Csilla intézményvezetı elmondja, hogy elıször fel kell mérni, hogy van-e igény
rá, és ha van, akkor keresni kell helyet. Lehet az a szomszéd községben is. Állami támogatás
igényelhetı erre a feladatra, érdemes kihasználni.
Miután több kérdés nincs, Nagyné Gódor Csilla intézményvezetı megköszöni a meghívást, és
elköszön.
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti Dobosné Kelemen Évát, az „Együtt a
gyermekekért ” Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Bt. vezetıjét. Emlékezteti a jelenlévıket,
hogy a pénzügyi bizottság ezt az ajánlatot is tárgyalta, de már akkor jelezte, hogy a Képviselıtestület ülésére újabb ajánlat fog érkezni, mely most kiosztásra került.
Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı szóban is ismerteti az újabb ajánlatukat, melyben
28.201,-Ft/hó összegért vállalnák ellátási szerzıdéssel a családsegítı és gyermekjóléti szolgálat
ellátását. Az ajánlat szerint szolgáltatásuk kiegészül a házi segítségnyújtás és a szociális étkezés
biztosításával, melyre januártól szeretné megkérni a mőködési engedélyt. Számításaik szerint ilyen
alacsony létszámnál, mint az Csörög esetében fennáll, ez a normatívából biztosítható.
Dr. Császár Károlyné polgármester kérdése, hogy a családgondozó ugyanolyan óraszámban
látná-e el továbbra is a községet?
Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı elmondja, hogy a heti 16 óra maradna. A Társulás
élete elég „vadregényesen” alakult nyár óta. Elıször arról készült egy ajánlat, hogy mennyi lenne a
teljes költség egy intézményre, teljes szakmai létszámra. Utána ülésrıl ülésre ezt módosították, a
szolgáltatásokból próbáltak lefaragni, hogy csökkentsék a költségeket.
Dr. Császár Károlyné polgármester megkérdezi, hogy mivel az hangzott el a társulási ülésen,
hogy 2014. évre egy évre kötnek szerzıdést, lehetséges-e, hogy Csöröggel csak 5 hónapra
kötnének. Mivel a jelenlegi társulás megszőnése, és az új társuláshoz való csatlakozás között 5
hónap van.
Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı elmondja, hogy nem szeretné a munkatársait annak
kitenni, hogy csak 5 hónapig tud munkát biztosítani.

4

Kurucz Attiláné képviselı kérdése, hogy ismervén a falut, azt, hogy a környéken a legnagyobb
számban itt élnek hátrányos helyzetőek, miért vették tudomásul, hogy egy adminisztrációs hiba
miatt csak itt nem volt élelmiszerosztás, miért nem jelezték idıben a problémát?
Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı azt ígéri, hogy igyekeznek a jelenlegi mőködésüket
javítani. Azonban úgy érzi nem az ı kollégája hibája, hogy az Önkormányzat nem kötött az
elmúlt két évben szerzıdést az Élelmiszerbankkal.
Dr. Császár Károlyné polgármester ismét felteszi a kérdést, hogy kötnének-e 5 hónapra
szerzıdést?
Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı utal a sok éves együttmőködésre, kérdése, hogy milyen
kifogás van az itt végzett munkájuk ellen?
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy normatíva túligénylés miatt az elmúlt évben
kétszer is fizetnie kellett az önkormányzatnak a szolgálat után, összesen 350.000,- forintot. A Bttıl kapott elsı ajánlat nagyon magas volt. A másik szolgáltatótól beérkezett ajánlat egy komplex
ajánlat, jóval szélesebb körő szolgáltatást tartalmaz, mint amit eddig nyújtottak. Kicsit
komolytalannak tőnik az ajánlat, mivel évi 2 millió forintról indult, azután havi 80 ezer forint, míg
most 28.000,-Ft/hó.
Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı elmondja, hogy elsı ajánlatuk készítésekor arra kaptak
megbízást, hogy mindenre kiterjedıen készítsék el, pl. jogász, pszichológus alkalmazásával. Ezért
valóban magas összeg jött ki. A második ajánlatban ezt már figyelmen kívül hagyták, a realitásokra
tekintettel. Sajnos a források apadása miatt nem tudnak az önkormányzatok hozzájárulni a
költségekhez, nem tudja, hogy mások ezt hogyan oldják meg.
Miután több kérdés nincs, Dobosné Kelemen Éva szolgálatvezetı megköszöni a meghívást, és
elköszön.
Dugántsi Ildikó alpolgármester összefoglalja véleményét. A szociális étkezetést és házi
segítségnyújtást eddig a Polgármesteri Hivatal mőködtette. Ha nem vállalja az „Együtt a
gyermekekért” Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Bt. 5 hónapra a családsegítést,
gyermekjóléti szolgálat mőködtetését, akkor keresni kell megoldást, de mindenképpen a
véleménye, hogy a veresegyházi ajánlat sokkal komplexebb, a Polgármesteri Hivatal munkáját
könnyíti, és még olcsóbb is.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Képviselı-testületet, hogy döntsön, az „Együtt a
gyermekekért” Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás megszőnéséhez 2013.12.31.
napjával hozzájárul.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
236/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy határoz, hogy az „Együtt a
gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítı Társulást 2013. december hó 31. nappal a
társulás valamennyi tagjával történı közös megegyezéssel megszünteti.
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Felkéri a Polgármestert, hogy a Társulási Tanácsot a képviselı-testület döntésérıl
tájékoztassa.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2013. december 31.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Képviselı-testületet, hogy döntsenek arról, hogy az
„Együtt a gyermekekért” Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás megszőnése napját
követıen ezen kötelezı feladatokat az Önkormányzat önállóan látja el.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
237/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítı Társulás társulási megállapodásának II. fejezet 1. pontjában
rögzített gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatát a társulás megszőnésének
napját követı naptól kezdıdıen önállóan látja el.
A feladatellátás módja az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítı
Szolgálat nonprofit Bt-vel kötött ellátási szerzıdés.
Felhatalmazza a polgármestert az ellátási szerzıdés megkötésére azzal, hogy a szerzıdés a
társulás megszőnésének a napján lép hatályba.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Képviselı-testületet, hogy döntsön, az „Együtt a
gyermekekért ” Családsegítı- és Gyermekjóléti Szolgálat Bt. megbízásáról a családsegítı és
gyermekjóléti feladatok ellátására 2014.01.01. – 2014.05.31. közötti idıszakra a benyújtott
árajánlat alapján.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
238/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat Nonprofit Btvel (továbbiakban: Bt.) határozott idıre 2014. január 1-tıl 2014. május 31-ig ellátási
szerzıdést kössön a gyermekjóléti szolgáltatás és családsegítés feladatok ellátására a
következı feltételekkel. A feladat ellátásának havi díja – a Bt. által benyújtott ajánlat
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alapján – a feladatra járó költségvetési támogatás egy hónapra jutó összege plusz havonta
28.210,-Ft önkormányzati kiegészítés.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2013. december 31.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Képviselı-testületet, hogy döntsön, Veresegyházi
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központot mőködtetı kistérségi társuláshoz való
csatlakozásról a benyújtott ajánlat alapján, 2014.06.01.napjától.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
239/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy 2014. június 1.
napjával csatlakozni kíván a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulásához (továbbiakban: Társulás). Csörög Község Önkormányzata 2014. június 1-tıl
a családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás, házi segítségnyújtás, jelzırendszeres házi
segítségnyújtás, szociális étkeztetés és idısek nappali klubja feladatok ellátását a Társulás
által fenntartott Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ útján kívánja
ellátni.
A Képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a csatlakozási szándékról haladéktalanul
tájékoztassa a Társulást.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
3. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetıi pályázatának kiírása
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti Osikóczki Csabánét, az óvoda vezetésével
megbízott, korábbi óvodavezetı-helyettest. Emlékeztet, hogy a Képviselı-testület 2013.
szeptember 18-i rendkívüli ülésén hozott döntése alapján kiírásra került az óvodavezetıi pályázat.
A kiírásban szereplı október 31-i határidıig 3 pályázat érkezett. A pályázati kiírásban szereplı
feltételek közül a pályázók egyike sem rendelkezik a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi CXC.
törvény 67. § (1) bekezdés b) pontjában elıírt pedagógus-szakvizsga keretében szerzett
intézményvezetıi szakképzettséggel. Tehát jelen pályázati eljárás nem vezetett eredményre.
Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi a vezetıt, hogy mivel most ı óvoda-vezetıi és
óvónıi feladatokat is ellát, és pillanatnyilag 1 fıvel kevesebben vannak az óvodában, nem gond-e
a létszám hiány.
Osikóczki Csabáné megbízott óvodavezetı válaszában elmondja, hogy pillanatnyilag 60 fı
alatt van a gyereklétszám, így nehezen, de megoldható a feladat. 2014. januártól elıreláthatólag 60
fı fölé fog nıni a gyereklétszám, szükséges lesz egy óvónı felvétele.
7

Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy ebben az esetben határozott idıre kell
alkalmazni a hatodik óvónıt, amíg az óvodavezetıi pályázat betöltésre nem kerül.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a Képviselı-testületet, hogy döntsön, az óvodavezetıi
pályázat ismételt kiírásáról, mivel az elızı pályázat eredménytelen volt.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselıtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
240/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az óvodavezetıi pályázati kiírással
kapcsolatban a következıket állapítja meg:
-

A pályázati kiírásban szereplı 2013. október 31-i határidıig 3 db pályázat érkezett.
A pályázók egyike sem felel meg a pályázati kiírásban szereplı képesítési elıírásoknak,
mivel a pályázók egyike sem rendelkezik a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011. évi
CXC. törvény 67. § (1) bekezdés b) pontjában elıírt pedagógus-szakvizsga keretében
szerzett intézményvezetıi szakképzettséggel.

A Képviselı-testület megállapítja, hogy az óvodavezetıi pályázat eredménytelen.
A Képviselı-testület úgy dönt, hogy az óvodavezetıi pályázatot ismételten ki kell írni a
határozat mellékletében szereplı pályázati kiírás szerint.
Felelıs: jegyzı
Határidı:
240/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat melléklete
Csörög Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a
Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetı (magasabb vezetı)
munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony idıtartama:
határozatlan idejő közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidı
A vezetıi megbízás idıtartama: A vezetıi megbízás határozott idıre, 2014. július 1-tıl 2019.
július 15. közötti idıtartamra szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetıi megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenırzi az intézményben folyó nevelı munkát. A költségvetés
keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító
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okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval
és a különbözı szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a 236/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
Fıiskola, óvodapedagógus végzettség,
Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetıi szakképesítés,
Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan idıre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejőleg óvodapedagógus munkakörben történı, határozatlan idıre, teljes
munkaidıre szóló alkalmazás,
Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
Büntetlen elıélet
Magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
Szakmai önéletrajz
Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai/nevelési program
Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról
Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással
összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban részt vevık
megismerhetik.
A munkakör betölthetıségének idıpontja:
A munkakör legkorábban 2014. július 1. napjától tölthetı be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. május 15.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Császár Károlyné polgármester nyújt
a 27/592-005 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
Postai úton: Csörög Község Önkormányzata, 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.
Személyesen: 2135 Csörög, Akácfa u. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
326/2013. (VIII.30.). Korm. rendeletben meghatározottak szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. június 30.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
www.csorog.hu
Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorog.hu honlapon szerezhet.
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést csak annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a
szociális célú tőzifavásárláshoz kapcsolódó pályázaton a község 36 erdei köbméter fát nyert. A
képviselı-testület fog dönteni a jogosultak körérıl, és ezért várhatóan rendkívüli képviselıtestületi ülést kell majd összehívni. Az elosztásra vonatkozóan létezik egy önkormányzati
rendelet, valamint kimondottan a szociális célú tőzifa pályázatával, felhasználásával,
elszámolásával kapcsolatos BM rendelet. Mindezeket figyelembe kell venni. Emlékeztet, hogy a
tavalyi évben saját erıbıl osztott az önkormányzat tőzifát, ezért ott sokkal szabadabb volt a keze.
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A képviselık elfogadják a beszámolót a kiegészítéssel, nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
241/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésrıl
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést kiegészíti és elmondja, hogy a gyógyszertár
2013. november 4-én megnyitott. Az, hogy nem sikerült október hónapban megnyitni, nem a
gyógyszerész hibája volt, ı mindent megtett, de sajnos az engedélyezés bonyolultsága miatt
elhúzódott a nyitás. A gyógyszertár mőködtetıje kérelemmel fordult a Képviselı-testülethez,
hogy az október havi bérleti díjtól tekintsen el a nyitás elhúzódása miatt.
A képviselık egyetértenek a gyógyszertár október havi bérleti díjának elengedésével, nincs
további észrevétel és hozzászólás, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
242/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Nyelvdeklı Kft.
kérelme alapján elengedi a gyógyszertár 2013. október havi 37.000,-Ft összegő bérleti
díját, tekintettel arra, hogy a gyógyszertár a vállalkozó önhibáján kívül az engedélyezési
eljárás elhúzódása miatt csak 2013. november 4-én tudta megkezdeni a mőködését.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést kiegészíti, mely szerint a Komáromi
utcában a csapadékvíz-elvezetı árok építése folyik, a következı héten a Kossuth és Kisfaludy
utca közötti rész le lesz zárva. Az látható, hogy a Képviselı-testület által megszavazott 280.000,forint nem lesz elég a költségekre.
Viszus István képviselı javasolja, hogy a terelı útra vonatkozóan mindenképpen tegyenek ki
egy közlekedési táblát.
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı a maximum összeg meghatározását javasolja az
útjavítási költségekre.
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A képviselık egyetértenek, abban, hogy a Komáromi utcai útjavításra maximum 400.0000,- forint
elıirányzatot tervezzenek be. Nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselı-testület az
alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
243/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a város- és
községgazdálkodás szakfeladat terhére maximum 400.000,- Ft-ot biztosít a Komáromi
utcában lévı áteresz kiépítésére.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést végül még azzal egészíti ki, hogy az Óvoda
javára tartott Jótékonysági koncerten 64.000,- forint győlt össze. Jól sikerült, színvonalas elıadás
volt, bízik benne, hogy lesz folytatása. A pénzbıl az óvodának játékokat fognak venni.
Elmondja, hogy megkezdte mőködését egy baba-mama klub az óvoda galériájában, civil
kezdeményezésre.
Végül elmondja, hogy 2013. november 22-én pénteken 9.00 órakor lesz ismét garanciális bejárás
az óvodában.
A két ülés között tett intézkedésekrıl szóló tájékoztatóval kapcsolatban nincs további észrevétel
és hozzászólás, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı
határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
244/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja a polgármester két ülés
között tett intézkedéseirıl szóló tájékoztatóját.
A határozat végrehajtást nem igényel.
4. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolta.
Az elıterjesztéssel és az elhangzottakkal kapcsolatban nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
245/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete tudomásul
Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.

veszi

az

5. Szennyvízcsatorna közmővagyon átvétele
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek javasolja, hogy adjon megbízást a Forsz Kft-nek a
községenkénti vagyonértékelés elkészítésére.
A képviselık elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
246/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a FORSZ Kft.
által elkészített szennyvízcsatorna közmővagyon értékelést a jogszabályi elıírásoknak
megfelelıen ki kell egészíteni.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete felkéri İrbottyán Város
Önkormányzatát, mint gesztort és a FORSZ Kft. megbízóját, hogy a vagyonértékelés
jogszabályoknak megfelelı kiegészítésével – a FORSZ Kft. által benyújtott árajánlat
alapján – bízza meg a FORSZ Kft-t Csörög Község vonatkozásában is.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
döntésrıl haladéktalanul tájékoztassa İrbottyán Város polgármesterét.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a Képviselıtestületnek javasolja a szennyvízcsatorna közmővagyonra vagyonkezelési szerzıdés megkötését a
DMRV Zrt-vel.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
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247/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
szennyvízcsatorna közmő üzemeltetését a vagyonértékelés elkészülte és a közmő vagyon
átadás-átvételét követıen vagyonkezelıi szerzıdés keretében kívánja megoldani. Ennek
megfelelıen a szennyvízcsatorna közmővet jelenleg ideiglenes üzemeltetési szerzıdés
keretében üzemeltetı DMRV Zrt-vel vagyonkezelıi szerzıdést kíván kötni a
szennyvízcsatorna közmő hosszú távú üzemeltetésére.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy a
döntésrıl haladéktalanul tájékoztassa a DMRV Zrt-t.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
7. Háziorvos helyiséghasználati szerzıdésének módosítás
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy úgy mint a bizottsági ülésen, itt
is személyes érintettség miatt a döntéshozatalban nem kíván részt venni. Egyéb iránt a Bizottság
megtárgyalta az elıterjesztést, és a Képviselı-testületnek elfogadásra javasolja.
A képviselık elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Dr. Bonyhády elemér képviselı, a PTK Bizottság elnöke személyes érintettség miatt a döntéshozatalban nem vesz
részt.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
248/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a háziorvosi
szolgálat helyiséghasználati szerzıdését az elıterjesztett tervezet alapján módosítja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert a szerzıdésmódosítás aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
8. 2013. évi költségvetési rendelet módosítása
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
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Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek javasolja a költségvetési rendelet módosítását az
elıterjesztett rendelet tervezet szerint.
A képviselık elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja az alábbi rendeletét.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének
21/2013. (XI.26.) rendelete
az önkormányzat 2013. évi költségvetésérıl szóló 5/2013. (II.26.) rendelet módosításáról
Az elıterjesztett rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzıkönyv mellékletét képezik.
9. Tájékoztató az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetérıl
Elıterjesztı: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság is megtárgyalta az elıterjesztést. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek javasolja, az önkormányzat háromnegyed éves
gazdálkodásáról szóló beszámoló elfogadását az elıterjesztés szerint.
A képviselık elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
249/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az önkormányzat
2013. év háromnegyed éves gazdálkodásról szóló tájékoztatót.
A határozat végrehajtást nem igényel
10. Önkormányzat szakfeladat rendjének és a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: jegyzı
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
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Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek javasolja, az önkormányzat szakfeladat rendjének és a
Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását az elıterjesztés alapján.
A képviselık egyetértenek a javaslattal és Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
250/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete Csörög Község Önkormányzata
szakfeladat rendjét e határozat mellékletében foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történı
átvezetés céljából.
Csörög Község Önkormányzatának szakfeladat rendje a Csörög Község Önkormányzat
Képviselı-testületének Szervezeti és Mőködési Szabályzatáról szóló 3/2011. (III.20.)
önkormányzati rendelet függelékét képezi.
Felelıs: polgármester
Határidı: 15 nap
250/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat melléklete:
Csörög Község Önkormányzatának szakfeladat rendje
381101 Települési hulladék összetevıinek válogatása, elkülönített begyőjtése, szállítása, átrakása
381103 Települési hulladék vegyes ömlesztett begyőjtése, szállítása, átrakása
382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása
382103 Szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
521012 Polgárvédelmi védıeszközök tárolása, kezelése
652100 Rendezvényi étkeztetés
562913 Óvodai intézményi étkeztetés
562913 Iskolai intézményi étkeztetés
562919 Egyéb étkeztetés
581400 Folyóirat, idıszaki kiadvány kiadása
691001 Jogi segítségnyújtás
813000 Zöldterület-kezelés
841112 Önkormányzati jogalkotás
841191 Nemzeti ünnepek programjai
841192 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
841402 Közvilágítás
841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások
842421 Közterület rendjének fenntartása
842532 Lakosság felkészítése, tájékoztatás, riasztás
843533 Az óvóhelyi védelmi tevékenységek
842541 Ár-, és belvízvédelemmel összefüggı tevékenységek
842542 Minısített idıszaki tevékenységek (kivéve ár-és belvízvédelem)
842543 Katasztrófavédelmi helyreállítási tevékenységek (kivéve ár- és belvíz esetén
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851000 Óvodai nevelés intézményeinek, programjainak komplex támogatása
852000 Alapfokú oktatás intézményeinek, programjainak komplex támogatása
881090 Idısek, fogyatékossággal élık egyéb szociális ellátása, bentlakás nélkül
882111 Aktív korúak ellátása
882112 Idıskorúak járadéka
882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás
882116 Ápolási díj méltányossági alapon
882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás
882118 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás
882119 Óvodáztatási támogatás
882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás
882122 Átmeneti segély
882123 Temetési segély
882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás
882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások
882201 Adósságkezelési szolgáltatás
882202 Közgyógyellátás
882203 Köztemetés
889201 Gyermekjóléti szolgáltatás
889921 Szociális étkeztetés
889922 Házi segítségnyújtás
889923 Jelzırendszeres házi segítségnyújtás
889924 Családsegítés
889928 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
889929 Utcai szociális munka
890441 Rövid tartamú közfoglalkoztatás
890442 Foglalkoztatást helyettesítı támogatásra jogosultak hosszabb idıtartamú
közfoglalkoztatása
890443 Egyéb közfoglalkoztatás
890505 Helyi közösségi tér biztosítása, mőködtetése
890509 Egyéb m.n.s. közösségi, társadalmi tevékenységek támogatása
910123 Könyvtári szolgáltatások
910301 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság mőködtetése
910501 Közmővelıdési tevékenységek és támogatásuk
910502 Közmővelıdési intézmények, közösségi színterek mőködtetése
931301 Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás
932918 Mindenféle máshová nem sorolt szabadidı szolgáltatás
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
251/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete a Csörögi Polgármesteri Hivatal
Alapító Okiratának módosítását és az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát e
határozat mellékletében foglaltaknak megfelelıen jóváhagyja.
A Képviselı-testület felhatalmazza a jegyzıt, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történı
átvezetés céljából.
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251/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat mellékletei:
CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRAT
módosítása
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 8. § (5) bekezdése alapján, valamint az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi
követelményeknek megfelelıen az alábbiak szerint módosítja a Csörögi Polgármesteri Hivatal
90/2013.(II.20.) határozattal elfogadott egységes szerkezető (a továbbiakban: alapító okirat)
alapító okiratát:
A Csörögi Polgármesteri Hivatal (törzskönyvi azonosító szám: 566687) alapító okiratának 12.
pontja az alábbiakra változik:
12. A költségvetési szerv tevékenységi köre
Szakágazat
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Költségvetési szerv szakfeladatai
692000
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység
841114
Országgyőlési képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841116
Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai Parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841173
Statisztikai tevékenység
CSÖRÖGI POLGÁRMESTERI HIVATAL
ALAPÍTÓ OKIRAT
egységes szerkezetben
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 10. § (5) bekezdése, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011.(XII.28.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdésében foglalt tartalmi követelményeknek
megfelelıen az alábbi egységes szerkezető alapító okiratot adja ki:
1.

A költségvetési szerv neve:
Csörögi Polgármesteri Hivatal
Rövidített neve: Polgármesteri Hivatal
Költségvetési szerv azonosító adatai:
Adószáma: 15566685-2-13
Törzskönyvi azonosító száma: 566687
Statisztikai számjele: 15566685-8411-325-13
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Székhelye:
2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.
3. Illetékességi, mőködési köre:
Csörög Község közigazgatási területe
4. Alapító szerve:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
Alapítás ideje: 2002. október 20.
5. Alapító jogelıd szerve:
Szıd Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
6. Jogelıd költségvetési szerv:
Szıd Községi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
7. A költségvetési szerv jogszabályban meghatározott közfeladata:
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 84. §
(1) bekezdésében meghatározott, az önkormányzat mőködésével, valamint a polgármester
vagy a jegyzı feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítésével és
végrehajtásával, valamint az államigazgatási ügyek döntésre való elıkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátása.
A költségvetési szerv alaptevékenysége: a polgármesteri hivatal ellátja az Mötv-ben és
a vonatkozó egyéb jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Csörög község
vonatkozásában. Ellátja továbbá a nemzetiségek jogairól szóló törvényben meghatározott
feladatokat.
8. A költségvetési szerv
a) fenntartója: Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
b) irányító szerve: Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
c) irányító szervének székhelye: 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.
9. A költségvetési szerv jogállása, jogköre:
a) jogi személyisége: önálló jogi személy
b) gazdálkodási besorolása: önállóan mőködı és gazdálkodó költségvetési szerv jogi
személy
c) bérgazdálkodási jogköre: önálló bér és létszámgazdálkodó
d) elıirányzatok feletti rendelkezési jogköre: teljes jogkörrel rendelkezik
e) jogszabályban meghatározott közfeladata: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény alapján a képviselı-testület, a polgármester és a jegyzı
hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való elıkészítése és a döntések végrehajtása.
Alaptevékenysége: az önkormányzat mőködésével, valamint az államigazgatási ügyek
döntésre való elıkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok, valamint a nemzeti
és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvényben meghatározott feladatok ellátása.
10. A költségvetési szerv vezetıjének kinevezési rendje:
A jegyzı kinevezési rendjére 2013. január 1. napjától Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
11. A költségvetési szerv képviseletére jogosultak:
A Polgármesteri Hivatal képviseletére a jegyzı jogosult, távollétében a jegyzı által írásban
meghatalmazott köztisztviselı.
12. A költségvetési szerv tevékenységi köre
Szakágazat
841105
Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási
tevékenysége
Költségvetési szerv szakfeladatai
692000
Számviteli, könyvvizsgálói, adószakértıi tevékenység
841114
Országgyőlési képviselı- választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
841115
Önkormányzati képviselı-választásokhoz kapcsolódó tevékenységek
2.
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841116

Országos települési és területi kisebbségi önkormányzati választásokhoz
kapcsolódó tevékenységek
841117
Európai Parlamenti képviselı-választáshoz kapcsolódó tevékenységek
841118
Országos és helyi népszavazáshoz kapcsolódó tevékenységek
841126
Önkormányzatok és társulások általános végrehajtó igazgatási tevékenysége
841127
Helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
841133
Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenırzés
841173
Statisztikai tevékenység
13. Foglalkoztatottjaira vonatkozó foglalkoztatási jogviszonyok megjelölése:
Foglalkoztatottjainak jogviszonya alapesetben közszolgálati jogviszony, melyre a
közszolgálati tisztviselıkrıl szóló 2011. évi CXCIX. törvény az irányadó.
Foglalkoztatottjainak jogviszonya lehet továbbá közalkalmazott, melyekre a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény az irányadó. Egyes
foglalkoztatottjainak jogviszonya munkaviszony, amelyre nézve a Munka
Törvénykönyvérıl szóló 2012. évi I. törvény az irányadó. Egyéb foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyra a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény (pl: megbízási
jogviszony) az irányadó.
14. Felügyeleti szerv(ek) neve, székhelye:
14.1. Általános felügyelet:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
rög, Kisfaludy u. 40.
2135
14.2. Törvényességi felügyelet:
Budakörnyéki Ügyészség Budapest XIV. ker. Szugló u. 14.
14.3. Pénzügyi-gazdasági felügyelet:
Állami Számvevıszék Budapest, Apáczai Csere János u. 10.
15. A költségvetési szerv a 12. pontban meghatározott feladatai ellátása érdekében vállalkozási
tevékenységet nem folytathat.
11. Mővelıdés Ház és Könyvtár önálló költségvetési szerv megszüntetése
Elıterjesztı: jegyzı
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek javasolja, a Mővelıdési Ház és Könyvtár, mint önálló
intézmény megszüntetését.
További észrevétel és hozzászólás a napirenddel kapcsolatban nincs, a Képviselı-testület az
alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
252/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete jóváhagyja a határozat mellékletét
képezı Csörög Község Mővelıdési Ház és Könyvtár megszüntetı okiratát.
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A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy nyújtson be kérelmet a Magyar
Államkincstár Pest Megyei Igazgatóságához a törzskönyvi nyilvántartáson történı
átvezetés céljából.
Határidı: november 30.
Felelıs: polgármester
A 253/2013.(XI.20.) számú képviselı-testületi határozat melléklete
MEGSZÜNTETİ OKIRAT
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 11. § (1) bekezdése alapján 2013. december 31. hatállyal az alábbi megszüntetı okiratot
adja ki:
Megszüntetésrıl döntı szerv megnevezése:
Csörög Község Önkormányzata
Megszüntetésrıl döntı szerv székhelye:
2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.
Megszőnı költségvetési szerv neve:
Csörög Község Mővelıdési Ház és Könyvtár
Megszőnı költségvetési szerv székhelye:
2135 Csörög, Arany J. u. 53.
Megszőnı költségvetési szerv törzskönyvi azonosító száma:
685917
Költségvetési szerv megszüntetésének módja:
jogutód nélküli megszüntetés
Költségvetési szerv megszüntetésének idıpontja:
2013. december 31.
Költségvetési szerv megszüntetésének oka:
más szervezeti formában történı feladatellátás
Megszőnı költségvetési szerv közfeladatának jövıbeni feladatellátása:
az önkormányzat maga látja el, közvetlenül szakfeladaton
Megszőnı költségvetési szerv kötelezettségvállalása:
a megszőnı költségvetési szerv 2013. december 31-ig terjedıen vállalhat kötelezettséget
12. Az Önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi belsı ellenırzési terve
Elıterjesztı: jegyzı
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke elmondja, hogy a napirendet a bizottság
megtárgyalta, és a Képviselı-testületnek javasolja, az önkormányzat 2014. évi belsı ellenırzési
tervének elfogadását az elıterjesztés alapján.
A napirendhez nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselı-testület az alábbi
szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
253/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Önkormányzat és költségvetési
szervei 2014. évi belsı ellenırzési tervét az alábbiak szerint határozza meg.
2014. I. negyedév
1. Költségvetés készítésének vizsgálata
2. Óvodai normatíva igénylés, elszámolás, óvodai
nyilvántartások vizsgálata (utóellenırzés)
2014. II. negyedév
3. Tárgyi eszközök nyilvántartásának vizsgálata
2014. III. negyedév
4. Soron kívüli ellenırzés, év közben soron kívül jelentkezı
ellenırzési szükséglet
szükség szerint
Felelıs: jegyzı
Határidı: folyamatos

13. Egyebek
13.1. Császárfa ültetés
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti Egyed Zoltán ügyvezetıt, meghívott vendéget,
aki tájékoztatni fogja a jelenlévıket a projektrıl, a császárfa hibridjének termesztésével
kapcsolatosan. A modell lényege, hogy a vállalkozó adja a fát, az önkormányzat a munkaerıt,
vizet és földet. Ismerteti a fa paramétereit, a referenciákat, és hogy áprilisban kell ültetni.
Egyed Zoltán ügyvezetı ismerteti a császárfa ültetésével kapcsolatos projektet. Elmondja, hogy
1 hektár terület kb. 200 – 250 munkaórát igényel, négyszer lehet kitermelni. 18 év alatt
hektáronként 150-180 m3 fa termelhetı ki, 50-70 ezer forintba kerül az öntözéshez szükséges víz
és kb. 300 munkaóra. A kitermelt tőzifa saját célú felhasználása jobb, mint ha az értékesítésbıl
származó bevételt kéri az önkormányzat. Lényegében gondozás mentes a növény.
Dr. Bonyhády Elemér képviselı összefoglalja, hogy lényegében az önkormányzat ad területet,
öntözi két évig a fákat, elvégzi az ültetést és gondozást. A befektetı pedig 4-5 évente kivágja a
fákat. Mindezért évente a bevétel 10%-15%-át adja az önkormányzatnak?
Dugántsi Ildikó alpolgármester úgy gondolja, hogy belterületi ingatlanokat 18 évre, ilyen célra
lekötni nem érdemes. Remélhetıleg elıbb utóbb nı az ingatlanok értéke, és a legrosszabb vizes
ingatlanok pedig egyébként sem alkalmasak erre a célra - a tájékoztatás szerint.
Dr. Császár Károlyné polgármester megköszöni a vendégnek, hogy eljött, és megismertette a
képviselıkkel a projektet.
Egyed Zoltán ügyvezetı, meghívott vendég elköszön és elhagyja az üléstermet.
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13.2. Telekfelajánlás
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy amint az az elıterjesztésben is olvasható,
az 1219 hrsz-ú, Kolozsvári utcai telek tulajdonosa Lipták István felajánlja ingyen az
önkormányzat részére az ingatlanát. A telek tehermentes, a telekadó is ki van fizetve, 2013. évre.
A mellette lévı 1220 hrsz-ú telek már az önkormányzaté. Javasolja a felajánlás elfogadását.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
254/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete elfogadja Lipták István Vác,
Földváry tér 2. I/11. alatti lakos tulajdonát képezı csörögi 1219 hrsz-ú ingatlan Csörög
Község Önkormányzata részére történı ajándékozását.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási
szerzıdés aláírására.
Felelıs: polgármester
Határidı: 30 nap
13.3.

Rendezetlen ingatlanok felmérése

Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen Kurucz
Attiláné bizottsági tag felvetése volt a rendezetlen ingatlanok felmérése, ezért átadja a szót, hogy
ismertesse a kérést.
Kurucz Attiláné képviselı elmondja, hogy azzal a kéréssel fordul a Polgármesteri Hivatal felé,
hogy mérjék fel a gazos telkeket, szólítsák fel a tulajdonosokat, ahol rendezetlen a telek, vagy a
telek elıtti utca. Szabjanak határidıt és legkésıbb 2014. március 15-ig legyen rend, ha nem akkor
büntessenek. Nagyon fontos, hogy vissza is legyen ellenırizve.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
255/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a településen fel
kell mérni a rendezetlen (gazos, elhanyagolt) ingatlanokat és fel kell szólítani a
tulajdonosokat, hogy legkésıbb 2014. március 15-ig tegyék rendbe ingatlanjaikat.
Amennyiben az érintett tulajdonos az elıírt határidıig a felszólításnak nem tesz eleget,
hatósági eljárást kell lefolytatni.
22

Felelıs: jegyzı
Határidı: ingatlanok felmérése 2013. december 31.
felszólítások kiküldése 2014. január 31.
hatósági eljárások megkezdése 2014. április 30.
13.4. MÁV területének rendezetlensége
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottság már tárgyalta a napirendet. Átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér
elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottsági elnök elmondja, hogy a bizottsági ülésen Kurucz
Attiláné bizottsági tag felvetése volt a MÁV területének rendbetétele, ezért átadja szót, hogy
ismertesse a kérést.
Kurucz Attiláné képviselı elmondja, hogy a MÁV állomás körül a MÁV területe olyan
rendezetlen elhanyagolt a terület, hogy tenni kéne valamit vagy felszólítani hogy tegyék rendbe,
vagy rendbe tenni és kiszámlázni.
A képviselık egyetértenek a javaslattal, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következı határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
256/2013.(XI.20.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Vasútállomás
környékének rendezése érdekében a MÁV Zrt-t fel kell szólítani, hogy a csörögi
vasútállomás környékét tegyék rendbe (gyommentesítés, hulladék összegyőjtése stb.).
Amennyiben a felszólításnak a MÁV Zrt. nem tesz eleget, tájékoztatni kell, hogy az
Önkormányzat a terület rendbetételét elvégzi, azonban ennek költségeit a MÁV Zrt.
köteles az Önkormányzat részére megtéríteni.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2013. december 20.
K.m.f.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzı

A jegyzıkönyvet hitelesítem:

Gergely László
képviselı
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