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Napirend előtt:
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes. Gergely László képviselő jelezte, hogy betegsége miatt nem
tud részt venni az ülésen.
A polgármester kérte a napirendi pontok sorrendjének módosítását a meghívótól eltérően.
Napirend előtt a Váci Rendőrkapitányság beszámolóját tárgyalta volna a testület, de Dr.
Nagy László, r. alezredes, a kapitányság vezetője, egyéb elfoglaltságaira hivatkozással
lemondott.
A 2.1.-es napirendi pontot, Horváth Gábor polgárőr elnök beszámolóját 1. napirendi pontként
kéri tárgyalni.
Viszus István képviselő: Az Egyebek napirendi pontnál szeretne a Temető létesítésével
kapcsolatban szót kérni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, szintén az Egyebek napirendi pontnál szeretne
felszólalni a gyógyszertárral kapcsolatban.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az Egyebek napirendi pontnál törvényességi
észrevételről, és telek felajánlásokról szeretné tájékoztatni a képviselő-testületet.
A polgármester Jegyzőkönyv hitelesítőnek Dugántsi Ildikó Anna alpolgármestert kérte fel, aki
a felkérést elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi pontokra
tett javaslatot 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1.
Beszámoló a Csörögi Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi
elképzelésekről
Előadó: Horváth Gábor, a Polgárőr Egyesület elnöke
Tájékoztatás az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
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Az Önkormányzat és a Polgárőr Egyesület között létrejött együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előadó: polgármester
Meghívott vendégek: Málik Lajos, az egyesület volt elnöke és Horváth Gábor, az egyesület
jelenlegi elnöke
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatoktól
Előadó: polgármester
1.2. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
2.1. Tájékoztatás az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról
3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása 2013.
évre
Előadó: polgármester, jegyző
4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …/2013.(III.21.) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.) rendelet
módosításáról
Előadó: polgármester, jegyző
5. Az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározása
Előadó: polgármester
5. Útfelújítással kapcsolatos (Duna u., Kisfaludy u., Komáromi u.) kiviteli tervek
elkészítésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása; járdák kialakítására és a játszótér
karbantartására vonatkozó döntések meghozatala
Előadó: polgármester
7. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester
8. Egyebek
1. napirendi pont: A Csörögi Polgárőr Egyesület tájékoztatása a 2013. évi
elképzelésekről.
Horváth Gábor polgárőrség elnöke: 2012. decembere óta lakik a településen. Nagy
megtiszteltetés számára az elnöki pozíció betöltése, sok új elképzelése van. Ebben segítségére
van a polgárőrség régebbi tagja, Nyomárkay István, elnök-helyettes is.
Köszöni az előző elnöknek, Málik Lajos úrnak és a tagoknak az eddigi önzetlen munkát.
Sajnálatosnak tartja, hogy a több mint 2000 fős lakossal rendelkező Csörögben csupán 12 fő
önkéntes polgárőr van. És létezik olyan, szolgálatot teljesítő polgárőr is, aki nem csörögi,
hanem váci lakos. Égetően fontosnak tartja a létszám gyors kibővítését, a tagtoborzást.
Elmondja, hogy Kovács Judit, könyvelő állítása szerint az egyesület a továbbiakban nem lehet
közhasznú társaság, mivel annak fenntartásához közel 1.000 000 Ft-ra lenne szükség.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Tudomása szerint a kiemelt közhasznú társaságoknál nem
kell bevétellel rendelkezni.
Horváth Gábor, elnök: Sajnálatosnak tarja, hogy az Önkormányzattól kapott támogatás
szinte csak a számlavezetésre elég. Véleménye szerint, ha terveik 1/3 –a teljesül már akkor is
életképesek tudnak maradni. Célja: az új technikák bevonása, köztük az internet és a
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térfigyelő kamera rendszer kialakítása. Ehhez szeretné kérni az Önkormányzat segítségét,
hogy egy iroda biztosításával, a diszpécser szolgálatnak helyet biztosítson.
Továbbá kéri az Önkormányzattól, tegye lehetővé, hogy a működésükhöz szükséges
gépjárműnek, egy szerelőműhelynek alkalmas helyiséget találjanak. Esetleg ennek tovább
hasznosítása után, a bevételekből fedezni tudják a gépjármű költségeit.
A térfigyelő kamera kiépítése költségkímélő lenne, mivel a gépjármű használatát
nagymértékben felválthatná a több ponton működő térfigyelő rendszer, ugyanakkor a két
eszköz egyszeri használata nagyfokú biztonságot nyújthatna a bűnmegelőzésben. Éjszakára 2
személyes járőr szolgálatot szeretne. Kéri az Önkormányzat segítségét a tagtoborzásban.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ígéretet tesz a tagtoborzásban történő segítség
nyújtására.
Horváth Gábor, elnök: A polgárőrségnek egy új központi telefonszáma van, amit minél
előbb szeretne a média útján ismertetni, (újság, honlap). Összefogással nappali, járőr szolgálat
bevezetésével, úgy érzi komoly sikereket tudnak majd elérni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megkéri az elnököt, hogy az áprilisi testületi-ülésre
készítse elő a terveket. Addig az önkormányzat is megteszi a szükséges intézkedéseket.
Javasolja, hogy a lakosságot minél hamarabb tájékoztassák a jövedelemadó 1%-ának
felajánlását illetően. Az újságban továbbá egy külön rovatot javasol megjelentetni a
Polgárőrségről.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A korábbi vezetőnek is felajánlották és ezúton az új elnök
felé is jelzi, hogy az Önkormányzat segítséget nyújt a postázást, fénymásolást illetően, ezt a
megállapodás tervezet is tartalmazza.
Horváth Gábor, elnök: Köszöni a felajánlást. Bízik a közös együttműködésben és ennek
köszönhetően a biztonságosabb, élhetőbb Csörög megteremtésében.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, hogy az előterjesztésben szereplő
együttműködési megállapodáshoz van-e valakinek hozzáfűzni valója?
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Az 1. oldal negyedik bekezdésében a közterületi kifejezés
2-szer szerepel. Kérdése, miért november 30. napjáig kell elszámolni?
Matyó Anikó jegyző helyettes: A dátumot a testület határozza meg. Lehet december 31-e is.
Hogy kapta a költségtérítést eddig az egyesület?
Horváth Gábor, elnök: Havonta kaptuk.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Kéri a beszámoló dátumát is javítani, illetve kéri javítani a
16-os függeléket.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzá szólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzata és a Csörög Polgárőr Egyesület
közötti együttműködési megállapodást a javaslatokkal kiegészítve elfogadja az ,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
106/2013. (III.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörögi Polgárőr Egyesület és Csörög
Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodást megismerte és azt a
mellékletben szereplő módon, az elhangzott módosításokkal együtt elfogadja. Felhatalmazza
a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2013.03.28

Felelős: jegyző
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1.1. Beszámoló a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: A 95/2013.(II.20.) határozatban megkerestem
kérelmezőt, aki a határozott időre bérbe adott telket határozatlan időre szeretné igénybe venni.
A mai napig nem nyilatkozott, hogy mit szeretne ott termelni, így a kérését nem áll
módunkban teljesíteni.
87/2013. (III.20.) határozat, a TRÖNK megszűnése tárgyában hozott határozatot az
SZMSZ- be kell beemelni, ehhez határidő módosítást kér, 2013. május 31-ig, mivel a
jelenlegi SZMSZ-t egységes szerkezetbe kell hozni, hiszen sok módosítás nem szerepel
benne.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Kéri javítani a 82/2013. (III.20.) határozatot, mivel a
„Polgárőrség” szó hiányzik belőle.
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló
beszámolót,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
107/2013. (III.20.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.2.Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2013. február 28-án, Dr Feketéné, dr. Gulyás Tünde
jogviszonyát felmentéssel megszüntettem. Kénytelen voltam meghozni ezt a nehéz döntést,
mivel a hivatalban uralkodó szervezetlenség, a képviselő-testület határozatainak késedelmes
végrehajtása, az önkormányzat működésének anyagi biztonságát veszélyeztette.
A
szemétszállításra vonatkozó csekkek késedelmes és szabálytalan kiküldése, az adóbevallások
körüli zűrzavar, a talajterhelési díj bevezetésének elszabotálása az önkormányzat tekintélyét
csorbítja. Ezen felül, szinte naponta kaptam a lakosságtól negatív visszajelzéseket a jegyző
lassú, és esetenként udvariatlan ügyintézése miatt. Kérem ezúton a Képviselő-testületet, hogy
ezt külön határozatban tudomásul venni szíveskedjék.
A felmentés a jelenleg hatályos törvények alapján történt, a szakmai munka értékelésével,
okszerűen és bizonyítható tényekkel alátámasztva. Ettől függetlenül az érintettnek jogában áll
bírósághoz fordulni. Mérlegeltem annak lehetőségét is, hogy az átmeneti törvények
többféleképpen értelmezhető megfogalmazása miatt, egy per esetén, önkormányzatunknak
utólag fizetési kötelezettsége keletkezhet. Megítélésem szerint azonban ennél nagyobb kára
származik az önkormányzatnak abból, ha a hivatal vezetőjének hanyag munkavégzése miatt
hatósági feladatok végrehajtása marad el, nem megfelelő ütemben és mennyiségben folynak
be a bevételek és a lakosság ügyeinek intézése nem megfelelő színvonalú. Kérem
tájékoztatóm és döntésem elfogadását.
Továbbá: Csórián József a helyi Jobbik Magyarországért Mozgalom vezetője megkeresett
azzal, hogy a hivatal épületére a székely zászlót helyezzük ki. Tájékoztattam őt, hogy ezt csak
a képviselő-testület döntése alapján tehetjük a SZMSZ-ben rögzítettek alapján.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Felolvassa a szórólap tartalmát.
Kurucz Attiláné képviselő: Maximálisan egyetért a leírtakkal, nemes és szép gondolatnak
tartja mindazt, de nem érti a székely zászló kitételének a fontosságát. Nem tetszik neki az
„elvárjuk” szó.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Nem tartja elfogadhatónak a szórólapon leírt üres
ígéreteket, melyek mögött nem lát tartalmat.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Ez hivatalosan jutott el az Önkormányzathoz?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem. Be volt dobva a postaládákba.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Akkor ez egy propaganda.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Véleménye szerint nincs joga a Képviselő-testületnek
olyan zászlót kitűzetni, ami nem a falu jelképe.
Viszus István képviselő: A parlamenten is kint van a székely zászló.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Ha a szándék az volna, hogy ezzel jelképezzük
szolidaritásunkat Székelyfölddel, akkor szép gesztus. De attól tartok, hogy jelenleg a zászló
politikai indíttatású tartalmat hordoz.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A saját házára mindenki azt tűz ki, amit akar, de
közintézmények vonatkozásában, az SZMSZ-re kell támaszkodni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Oktatás: A Kormányhivatal kötelessége a tankötelezett
korú gyermekek részére kijelölni azt az intézményt, ahová beírathatják a szülők gyermekeiket.
Sajnos Csörög település, egyik körzethez sem tartozik, ismét kifelejtették a körzetek
kialakítása során. Ezt azonnal jeleztem, erre a KLIK engem kért meg, hogy nyilatkozzak,
hogy hová fognak járni a gyerekek, mely településre, melyik intézménybe. Az erről szóló
levelet beszámolóm mellékleteként csatolom. / Az iskolai beiratkozás ideje 2013. április 8. és
9./
Budapest Főváros IV. ker. Önkormányzatának polgármestere, az intézményeiben járó csörögi
tanulók után önkormányzatunktól működtetési hozzájárulást kér. Erre vonatkozóan kértünk a
KLIK-től állásfoglalást, melyet a beszámolóm mellékleteként csatolok.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Sződi és a IV. ker. gyermekek után sem vagyunk
kötelesek hozzájárulást fizetni az iskoláknak. A KLIK leírta, hogy felterjeszti az iskola
létesítése iránti kérelmünket a Járási Hivatalhoz. A nyilatkozatban az önkormányzat vállalja,
hogy 3 éven keresztül nem csökken a létszám az első osztályosoknál.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Mihez képest nem csökken a 8 fő minimumhoz, vagy a
mostani 24 főhöz?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ezt még pontosítani kell.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Ha a 8 főhöz ragaszkodnak, véleményem szerint, az
tartható.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Renault Megane Scenic gépjárművünket
folyamatosan hirdetjük, de még érdeklődő nem volt.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Javasolja, hogy egy kereskedést keressen meg az
Önkormányzat, hiszen ha látható a jármű, akkor talán könnyebben kel el.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az utakkal kapcsolatban a csörögi honlapunkra fel
tettem egy tájékoztatót, hogy türelmet kérünk, ha az időjárás engedi, hozzáfogunk a
munkálatokhoz. Továbbá tájékoztatlak benneteket, hogy 2013. március 8-án Jóni Attila
vállalkozó, aki a Komáromi utat készítette megjelent a hivatalban, jegyzőkönyvbe
nyilatkozta, hogy a műszaki bejárást követően 30 napon belül garanciába megjavítja az utat.
Azóta a határidő letelt és nem tudjuk elérni.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Javasolja, hogy az újságba kerüljön be, hogy az
Önkormányzat telkeinek hasznosítására, pl. kertművelés céljára, pályázatot nyújthatnak be az
érdeklődők.
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További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatokat:
*aki egyetért azzal, hogy a hirdetés az újságba bekerüljön ,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
108/2013.(III.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete, úgy határoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló belterületi telkeket, hasznosítás céljából bérbeadásra meghirdeti.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Csörögi hírlevélben az erre vonatkozó felhívást
jelentesse meg.
Határidő: 2013.04.20.

Felelős: polgármester

Dr. Császár Károlyné polgármester: Kéri szavazásra bocsátani dr. Feketéné dr. Gulyás
Tünde jegyző felmentésével kapcsolatos jóváhagyást.
*aki tudomásul veszi dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde felmentését,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 5 igen egyhangú 1 tartózkodás
szavazattal meghozta határozatát.
109/2013.(III.20.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Feketéné dr. Gulyás
Tünde jegyző felmentését.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, az iskolával kapcsolatos KLIK levélre adott választ,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
110/2013. (III.20.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete a csörögi iskola kapcsán a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központnak adott polgármesteri tájékoztatást megismerte és az a
mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*aki egyetért azzal, hogy az Újpesti Önkormányzat, intézmény fenntartásához kért, támogatás
megfizetésére irányuló kérelmét a Képviselő-testület elutasítsa, az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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111/2013. (III.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte Wintermantel Zsolt, Újpest
Önkormányzat Polgármesterének kérését, miszerint a IV. kerületi Önkormányzat által
működtetett közoktatási intézményekbe járó, újpesti állandó lakcímmel nem rendelkező
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzattól működtetési hozzájárulást igényel.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a működtetés
költségeihez, anyagi erőforrásai hiányában hozzájárulni nem tud.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Császár Károlyné polgármester: A Váci Vízi közmű Társulat részére 1.050.000.-Ft-ot
kell utalni a betervezettek szerint.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Kérdése, valaki leellenőrizte, hogy a beállások
elkészülte-e?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen le lett ellenőrizve, de két telek vonatkozásában a
beállás nem készült el.
Matyó Anikó h. jegyző: A Társulás Alapszabálya arról szól, érdekeltségi hozzájárulást az
érdekeltségi területen lévő ingatlanok után meg kell fizetni. A kivitelezőnek viszont a
csatorna-csonkot el kell készítenie.
Kurucz Attiláné képviselő: Hogy állunk a rákötések befizetéseivel?
Matyó Anikó h. jegyző: A fizetési hajlandóság Csörög vonatkozásában 53,48 %.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Hogy lett a 70.000.-Ft-ból 150.000.-Ft?
Matyó Anikó h. jegyző: 2013.03.26-án, kedden lesz a Váci Viziközmű Társulat
közgyűlésének ülése.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Úgy véli, hogy a beruházás befejezését követően meg
kellett volna szüntetni a Társulatot.
Matyó Anikó h. jegyző: A Társulat az érdekeltségi hozzájárulások befizetéseit rendezi, nem
teljesítenek a települések egységesen. A megszüntetést megelőzően az Önkormányzatoknak el
kell számolniuk egymással.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A probléma oka, hogy fiktív adatokból lett megállapítva a
csörögi érdekeltségi egységek száma.
2.1 Tájékoztatás az Önkormányzattól kapott támogatás felhasználásáról.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy 2013.
március 25-ig a normatívából, a pénzügyi vezető beszámolója alapján: 4.075.000 Ft-ot kell
vissza fizetni.
„A beszámolóban el kellett számolni a 2012 évi normatívákkal.
A szociális étkezők tekintetében a végleges létszám: 10 fő. Hét főről mondtunk le tavaly, így
még három fő után 167 e Ft-ot kell visszafizetni.
Az Óvodába beíratottak létszáma 57 fő volt, arra igényeltük a támogatást.
Az első nyolc hónapban a tényleges létszám 42 fő, így (57-42) 15 gyermek után 1.880 e Ft-ot
négy hónapban a tényleges létszám 38 fő, így (57-38) 19 gyermek után 1.175 e Ft-ot kell
visszafizetni.
Az étkezési támogatásra 51 gyermek után igényeltük a támogatást.
A tényleges étkezési létszám 36 fő, a (51-36) 15 fő után 1.020 e Ft-ot kell visszafizetni.
Az Óvoda visszafizetési kötelezettsége mindösszesen: 4.075 e Ft.
A jogtalanul igénybe vett támogatások után 611 e Ft kamatot is meg kell fizetni.
Március 25-ig 4.853 e Ft-ot kell befizetnünk az államnak.”
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Dugántsi Ildikó alpolgármester: Év közben is le lehet mondani normatívákat, nem érti,
hogy ez miért nem történt meg?
Kurucz Attiláné képviselő: Az a gond, hogy a szülők nem hordják a gyerekeiket
rendszeresen az óvodába.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kiegészítésként közli, hogy szeretne döntést a
kitekintő határozat vonatkozásában is. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény
29.§ (3) bekezdése szerint a helyi önkormányzat évente határozatban állapítja meg a
Stabilitási törvény 45.§ (1) bekezdés a) pontja felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban
meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdés
szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési
évet követő három évre várható összegét. Önkormányzatunk Kormány engedélyhez kötött
hitel kérelmet (fejlesztési célú) kíván benyújtani, melynek kötelező eleme a költségvetési
kitekintésre vonatkozó határozat.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jogszabályi kötelezettségnek eleget téve fogadja
el a határozati javaslatban foglaltakat.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki elfogadja, a kitekintő határozatban foglaltakat,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
112/2013.(III.20.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi költségvetési évet követő három
évre vonatkozó saját bevételeinek és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdés szerinti adósságot
keletkezethető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek várható összegét az előterjesztés
melléklete szerint állapítja meg.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki elfogadja, a tájékoztatót a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
113/2013.(III.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. A köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása
2013.évre
Dr. Császár Károlyné polgármester: A 3. oldalon a 2. pont 2013. évi felelős a jegyző című
pontot kéri kihúzni, mivel nincsen közmunka.
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Dr. Bonyhády Elemér képviselő: A 8. pontban a szabályzatok rendeletek felülvizsgálatával
kapcsolatban kéri, hogy a végrehajtáshoz az előkészítésekbe kerüljenek be a javított
változatok.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A köztisztviselői teljesítménykövetelmények
meghatározása a jegyző feladata,, a testület által meghatározott kiemelt célok
meghatározásának figyelembevételével.
Kiemelt célnak kéri behelyezni:
• irattár kialakítása
• az önkormányzat szervezeti egységei közötti kommunikáció erősítése
• házszámozás rendbetételének folytatása és mielőbbi befejezése
• ebek összeírása
• elhanyagolt gazos telkek felmérése, intézkedés megtétele
• jogtalan terület használatok megszüntetése
• kötelező esély egyenlőségi program 2013.06.30-ig
• szociális kerek-asztal beindítása, hiszen ez 2000 fő felett kötelező
• a honlap folyamatos frissítése, közzétételi lista behelyezése
• az SZMSZ felülvizsgálata és egységes szerkezetbe foglalása
Kurucz Attiláné képviselő: A hivatal több alkalommal irattározott. Erre hivatalos irattárost
vett igénybe.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Ha az irattár egyszer végre rendbe lenne rakva, a
karbantartás már könnyen menne. Esélyegyenlőségi tervvel önkormányzatunk nem
rendelkezik. Ha nem lesz meg nem fogunk tudni a pályázatokon elindulni.
Matyó Anikó h. jegyző: Van egy települési esélyegyenlőségi terv, mely alapján kell
elkészíteni a közoktatási esélyegyenlőségi tervet. Szakértői véleményt szükséges kérni hozzá
és a kidolgozását megelőzően helyzetelemzést kell végezni.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki elfogadja, a köztisztviselői teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok
meghatározását 2013.évre a kiegészítésekkel az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
114 /2013.(III.20.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény (Kttv.) 130. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott
köztisztviselők részére a 2013. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló
kiemelt célokról az alábbi határozatot hozza:
A Kttv. 130. §-a alapján a Polgármesteri Hivatalnál – a munkáltatói jogkör gyakorlója – a
Képviselő-testület által meghatározott kiemelt célok alapján – figyelemmel a Polgármesteri
Hivatal folyamatos és eseti feladataira – évente meghatározza a köztisztviselők
munkateljesítményének értékeléséhez szükséges teljesítménykövetelményeket, majd ezek
alapján legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő teljesítményét. Ennek érdekében
a Képviselő-testület a kiemelt célkitűzéseket 2013. évre vonatkozóan az alábbiakban
határozza meg:
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1. Az elektronikus információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben és a
kapcsolódó jogszabályban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és a közérdekből
nyilvános adatok közzététele, megismerésük biztosítása.
2. Az elektronikus kapcsolattartás növelése, információáramlás biztosítása a
Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeinél, az önkormányzat intézményeinél.
3. A település honlapján a közérdekű adatokat tartalmazó nyilvántartások folyamatos
közzététele. A honlap naprakész információkkal történő feltöltése, felelős kijelölése.
4. Az illetéktörvényben foglalt rendelkezések maradéktalan betartása a mindennapi
munkavégzés során.
5. Irattár felállítása és irattárazás végrehajtása.
6. Szabályzatok, rendeletek szükség szerinti felülvizsgálata, egységes szerkezetbe
foglalása.
7. Települési szinten történő lakcímrendezés végrehajtása, egységes házszámozás
kialakítása.
8. Eb-összeírás végrehajtása, lakosság ösztönzése az ebek microchip-pel történő
ellátására.
9. Gondozatlan telkek felmérése, a tulajdonosokkal szembeni intézkedések megtétele.
10. Jogtalan közterület-használatok megszüntetése.
11. Települési Esélyegyenlőségi Program kidolgozása.
12. Szociális Kerekasztal felállítása.
Teljesítménykritériumok
a) Feladat és problémamegoldás / információkezelés és feldolgozás, problémára való
nyitottság/
b) felelősség / szervezet iránti lojalitás, szabálytudat, fegyelmezettség/
c) felkészültség / szakmai ismeretek alkalmazásának szintje, számítástechnikai
ismeretek alkalmazásának szintje/
d) csapatmunka
2./ A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy
- a meghatározott teljesítménycélok alapján 2013. március 31.-ig dolgozza ki a
köztisztviselőkkel szemben a 2013. évi egyéni teljesítménykövetelményeket,
- a köztisztviselők 2013. évi teljesítményértékelését 2013. december 31-ig végezze el.
Határidő: 2013.03. 31. és 2013. 12. 31.

Felelős: jegyző

4.
Csörög
Község
Önkormányzat
Képviselő-testületének
…/2013.(III.21.)
önkormányzati rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.)
rendelet módosításáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a rendeletet.
*aki elfogadja, elfogadja a rendelet módosítását, az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
6 /2013.(III.20.) számú rendelet
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a mellékletben szereplő gyermekvédelem
helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.) rendelet módosítását megismerte és azt a
mellékletben szereplő módon elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: jegyző
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5. Az óvodai beiratkozás időpontjainak meghatározása
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Kéri a közzététel szigorúbb betartását a jövőre nézve. A
mai napig, nem látta kifüggesztve illetve a honlapon sem az óvodai beiratkozásokról a
felhívást. Kérdése, hogy az Óvoda a fenntartó?
Matyó Anikó h. jegyző: Nem. Az Önkormányzat a fenntartó. A 2. pont kihúzásra kerül.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás
időpontjait,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
115/2013. (III.20.) határozata
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodai beiratkozás időpontjait az
alábbiakban határozza meg a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési
intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. §-ában foglaltak
betartásával:
Óvodai beiratás: 2013. április 22. (hétfő) 8.00-12.00 óráig és
2013. április 23. (kedd) 14.00-17.00 óráig
1. A beíratási plakát elkészítéséért, közzétételéért, a fenntartó a felelős.
2. A beiskolázási plakát közzétételének határideje: 2013. március 25., melyet meg kell
jelentetni Csörög község honlapján és az intézmény ill. a település hirdető tábláin is.
Felelős: Polgármester és az Intézményvezető

Határidő: 2013.03.25.

6. Útfelújítással kapcsolatos (Duna u., Kisfaludy u., Komáromi u.) kiviteli tervek
elkészítésére benyújtott árajánlatok megtárgyalása; járdák kialakítására és a
játszótér karbantartására vonatkozó döntések meghozatala
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kéri a hozzászólásokat, észrevételeket az
előterjesztéssel kapcsolatban.
Viszus István képviselő: Személyesen vállal kezességet a Váci útépítő Kft-ért.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Az Útépítő Kft ajánlatában az engedélyezés nincs
benne.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Az engedélyeztetésre még mennyit kell körülbelül
rászámolni?
Matyó Anikó h. jegyző: 300.000-500.000 Ft km-ént az engedélyeztetés díja.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Kérése, hogy a Váci Útépítő Kft is nyújtson be részletes
árajánlatot az egyértelmű összehasonlítás végett.
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2013. 03. 21-én 13.30 órára rendkívüli Testületi-ülést
hív össze, a 6 napirendi pont (Útfelújítás), újbóli részletes megtárgyalása végett. Addigra
megkéri a Váci Útépítő részletes ajánlatát is.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: 2013. április 5-én lesz a lomtalanítás a Községben.
Tervei között szerepel a közmunkabüntetésüket ledolgozók bevonása a község előkészítése a
lomtalanításhoz.
2013. április 22-ére 9 embert fog küldeni a MÁLTAI HUNGÁRIA cég a földnapja
alkalmából társadalmi munkára. Kérdése, hogy vegyünk-e facsemetét erre az alkalomra?
Viszus István képviselő: Áprilisban már későinek tartja, a faültetést, kéri őszi időpontra
áthelyezni a projektet.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Egyetért a képviselő úrral, mivel még az utak rendbetétele
is hátra van. Szép gesztusnak tartja, azt a gyakorlatot, amit más településen már
megvalósítottak, hogy a csörögi gyermekek születéséhez kapcsolják az új fák ültetését.
7. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: A legutóbbi képviselő-testületi ülés óta nem történt
átruházott hatáskörre intézkedés.
8. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester: Törvényességi észrevételt tett a Kormányhivatal. A
Pest Megyei Kormányhivatal PEB/030/359-1/2013. számon kelt törvényességi észrevétellel
élt a Képviselő-testület 142/2012. (X.17.) számon megalkotott határozatával kapcsolatban.
Mellékletben: törvényességi felhívás
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, törvényességi észrevételét megismertetését,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
116/2013. (III.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Pest Megyei Kormányhivatal
PEB/030/359-1/2013. számon kelt törvényességi észrevételét megismerte, az abban
foglaltakat tudomásul veszi és úgy határoz, hogy a Képviselő-testület 142/2012. (X.17.)
számon megalkotott határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2013.03.21

Felelős: Polgármester

Viszus István képviselő: Egy temetési vállalkozó ajánlatát terjeszti elő. Önkormányzati
terület megvételéhez kéri az Önkormányzat hozzájárulását egy temető megvalósításához.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kéri a megkeresés írásos benyújtását.
Viszus István képviselő: Közli, hogy a Csörög, Szabadság u. 9 sz. alatti ingatlan nagyon
elhanyagolt, és már a patkányok is ellepték.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Szeretne tájékoztatást kapni a gyógyszertár
nyitvatartási idejével kapcsolatban. Az utóbbi időben többször volt zárva, mint nyitva.
Viszus István képviselő: A gyógyszertár tulajdonosának a közvetlen környezetében komoly
betegség lépett fel e miatt van gyakrabban zárva a gyógyszertár.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A tulajdonos a hivatalban személyesen megjelent, és a
fent elmondott indokok miatt 3 hét türelmet kért. Továbbiakban tájékoztatásul közli, hogy
Csuha István baptista lelkész, egy kemencét szeretne létesíteni. A hivataltól kér területet a
kemence létrehozásához.
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Dugántsi Ildikó alpolgármester: Ajánljuk fel a művelődési ház mögötti területet, így védett
helyen lenne a kemence.
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2 ingatlan tulajdonos is felkereste az önkormányzatot,
hogy eladásra kínálja ingatlanjait. A telkek a kecskerágói területen találhatók. Jelenlegi arany
korona értéke 150.000.-Ft/telek. Javaslom a 150.000 Ft-os vételárat felajánlani telkenként a
tulajdonosnak.
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, a 150.000 Ft-os felajánlási árat telkenként,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
117/2013. (III.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Keglovits Ferenc Miklós (lakcím:1145
Budapest, Bácski u. 7.) kérelmét megtárgyalta és úgy határoz, hogy a váci ingatlannyilvántartásban Csörög, 036/33 hrsz-ú, 7. min.osztályú, 1501 m2 nagyságú, „szántó”
művelési ágú ingatlant, továbbá a Csörög, 036/34 hrsz-ú, 7. min.osztályú, 1502 m2 nagyságú,
„szántó” művelési ágú ingatlant 150.000.-Ft/ingatlan áron (a két ingatlant összességében
300.000.-Ft-ért) nevezett tulajdonostól megvásárolja.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
adásvételi szerződés előkészítésére.
Határidő: 2013.03.21.

Felelős: Polgármester

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

Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Matyó Anikó
h. jegyző

Dugántsi Ildikó Anna
jegyzőkönyv hitelesítő
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