Jegyzőkönyv
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. április 17. (szerda) napján 15.00 órakor megtartott nyilvános ülésén

Helyszín:

Művelődési Ház és Könyvtár
2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Jelen vannak:
.

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó
Dr. Bonyhády Elemér
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Enikő
Kurucz Attiláné
Viszus István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:
Meghívott vendég:

Matyó Anikó
Dr. Nagy László
Nagy Marianna
Virág József

helyettes jegyző
rendőrkapitány
PÜB tag
NÖ elnök

Napirend előtt:
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
képviselő-testület 6 fővel jelen van, így határozatképes. Dr. Bonyhády Elemér képviselő ,
késését jelezte.
A polgármester kérte a napirendi pontok kiegészítését a meghívótól eltérően az alábbiak
szerint 12. napirend - Muraszemenyei szántó, haszonbérleti szerződése; 13. napirend - Ordas
tó övezeti besorolása; az Egyebek napirendi ponton belül beszélni kíván a pályázati
lehetőségekről, kéri Lakatos Pál falugazda beszámolójának meghallgatását..
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Gergely László képviselőt kérte fel, aki a felkérést
elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi pontokra
tett javaslatot a módosításokkal együtt 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Vác Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évről
Meghívott: Dr. Nagy László, r. alezredes, kapitányságvezető
2. Beszámoló a Csörögi Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről
Meghívott vendég: Málik Lajos, az egyesület volt elnöke
3. Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Meghívott vendég: Sulyánné Kalácska Katalin, védőnő
4. Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról
Meghívott vendég: Lencse Miklósné, könyvtáros
1

5. Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Előadó: polgármester
6. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: polgármester
7. Csörög Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási terv
megtárgyalása
Előadó: polgármester, jegyző
8. A.S.A. Magyarország Kft. részéről történő hulladékszállítási közszolgáltatásra irányuló
szerződés felmondása
Előadó: polgármester
9. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011. (V.25.) számú, lakossági
szemétszállítás díjakról szóló rendeletének módosítása
Előadó: h. jegyző
10. Telekfelajánlás megtárgyalása
(Csörög, Székely Bertalan u. 11.; és Csörög, Kossuth u. 1864/8 hrsz.)
Előadó: polgármester
11. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester
12. Az önkormányzat tulajdonában álló muraszemenyei ingatlan haszonbérbe adásának
megtárgyalása
Előadó: polgármester
13. Ordas-tó tulajdonosának kérelme, a tó övezeti besorolás módosításának kezdeményezése
Előadó: polgármester
14. Egyebek:
- 2013. április 22. A Föld napja
- Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
- Lakatos Pál, falugazda beszámolója
Napirendi pontok:
1.) napirendi pont: Váci Városi Rendőrkapitányság beszámolója a 2012. évről
A meghívott vendégeken kívül jelen van: Bíró Attila százados, és Prontvai Tibor, csörögi
körzeti megbízott.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Az írásos beszámolót kiegészíti azzal,
hogy a statisztika alapján a bűncselekmények száma stagnál. Véleménye szerint a csörögi
drog problémák a családon belüli problémákból gyökereznek. Ennek megfékezésére iskolai
drog megelőző programokat tartanak, ahol a csörögi gyermekeket is kapnak felvilágosítást a
drog veszélyeiről. A rendőrség csak tüneti kezelést tud végezni.
Tájékoztatja a képviselőket, hogy Csörög vonatkozásában a szolgálatok száma emelkedni fog.
A körzeti megbízotti alosztály élére új vezető lett kinevezve és Csörögben is új körzeti
megbízottat helyeztünk.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: A község lakói szeretnék, ha 2 KMB-s lehetne a
településen.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: A kérést támogatni fogom, de érdemben
nem ígérhetek semmit.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az új KMB-s kolléga beosztásáról lehet valamit előre
tudni?
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: A feladatát tekintve természetesen tudunk
tájékoztatást adni, azonban a biztonság érdekében, a pontos vezényléseket nem hozzuk
nyilvánosságra. A kolléga helyben fog szolgálatot teljesíteni, csak némi technikai probléma
lépett fel. A helyi kihallgatásokhoz tartozik egy TOKEN-készülék, mellyel minden
alkalommal fel kell csatlakozni a rendőrség központi rendszerére. Sajnos az előző kolléga ezt
nem használta és a készüléket megkapta más település.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Az önkormányzat tudja ezt pótolni, anyagi vonzata van?
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Nem. Ez limitált szériában áll a rendőrség
rendelkezésére. Meg kell várni míg valamely más településen leadásra kerül.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Milyen ügyekben keresheti fel a lakosság az új kollégát?
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Bármilyen ügyben lehet hozzá fordulni,
ha nem az Ő hatásköre, a megfelelő hatáskörrel rendelkező helyre irányítja majd a
bejelentőket.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Tudnak részére gépkocsit biztosítani?
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: 6 KMB-s re jut egy gépjármű. Ha az
önkormányzatnak módja van rá, segítheti a munkát esetleg egy motorral.
Kurucz Attiláné képviselő: Az írásos beszámolóban főként azt kifogásoltuk, hogy az
illetékességi területeknél nem volt külön említve Csörög.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Ezért vagyok most itt személyesen, hogy
tájékoztassam a képviselő-testületet a község helyzetéről.
Kurucz Attiláné képviselő: Tavaly sem szerepeltünk a beszámolóban.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Ez nem azért van mert szégyelljük
Csörögöt, a beszámoló objektív dolog, itt nem ázsió rontásról van szó.
16.40-kor Dr. Bonyhády Elemér képviselő megérkezik. A képviselő-testület létszáma 7 főre
emelkedik.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Véleményével csatlakozik a képviselő társához, és
megemlíti, hogy itt nem sértődésről van szó. Véleménye szerint a településen extrém magas a
bűncselekmények száma, mégsem említik a rendőrségi beszámolóban Csörög községet. Ha
szerepelnénk a beszámolóban, a végrehajtásnál is több figyelmet kaphatnánk mi és talán
Önö9k is több finanszírozást kapnának. Ha Csörögben nagyobb rend lenne, a környezete is
békésebb lehetne.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Nem abból gyökerezik a baj, hogy a
rendőrség nem teszi hatékonyan a dolgát. A családi szocializáció idézi elő ezt a helyzetet.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A statisztika azért készül, hogy javuljon a helyzet.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Ezt tavaly megkapták.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Igen, de most nincs adatunk a 2012-es évről.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Az együttműködés lehetőségét keressük.
Kurucz Attiláné képviselő: Az emberek 2-3 napra sem mernek elmenni otthonról. Azonnal
betörnek hozzájuk.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Vannak szomszédok, van polgárőrség,
oda kell figyelni egymásra.
Kurucz Attiláné képviselő: A rendőri jelenlét sokkal nagyobb visszatartó erő.
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Viszus István képviselő: 3 komoly problémára szeretné felhívni a figyelmet: 1. Drog, 2.
Falopás, 3. Közlekedési szabálysértések.
Dr. Nagy László r. alezredes kapitányságvezető: Igen ismerjük a drog problémát.
Mindenkit megillet az ártatlanság vélelme, illetve állampolgári jog élni Magyarországon.
Amíg nincsenek konkrét bizonyítékaink nem tudunk tenni semmit. A gyorshajtással
kapcsolatban többször trafipaxozunk a község területén. A büntetéseket kiküldjük, de
legnagyobb esetben az irattárban végzi az anyag. Mérhetünk akár mennyit, akár hol, ha ők
nem változtatnak, úgy nem történik semmi. Csak is a polgárokon múlik a pozitív változás. A
hatékonyság érdekében, ide is megpróbálunk kezdeményezni egy trafipax telepítést.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki elfogadja Vác Városi Rendőrkapitányság munkájáról szóló 2012. évi beszámolóját ,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
123/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Vác Városi Rendőrkapitányság
munkájáról szóló 2012. évi beszámolóját megismerte és azt a mellékletben szereplő módon
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2.) napirendi pont: Beszámoló a Csörögi Polgárőr Egyesület 2012. évi tevékenységéről
Dr. Császár Károlyné polgármester: Málik Lajos volt polgárőr elnök személyesen nem
jelent meg. Az írásos beszámolót mindenki megkapta, kéri a hozzászólásokat.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Ha eszerint a beszámoló szerint dolgoztak, akkor
szégyellem magam, hogy ezért támogatást kaptak az Önkormányzattól.
Viszus István képviselő: Ez a beszámoló minősíti Málik Lajost.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Mi az összeg elszámolását kértük..
Gergely László képviselő: A szolgálati naplóban minden részletesen le van írva. 12 fő nem
tudja tisztességesen ellátni ezt a szolgálatot.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Amerre járok, mindenkinek mondom, hogy
önkéntesek jelentkezését várja az egyesület, mert valóbban szükséges a létszám bővítése.
Kurucz Attiláné képviselő: Javaslata, hogy családonként 500 Ft-tal támogassák az
egyesületet.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Előbb bizonyítsanak, utána jöhet a támogatás.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Egyetért Kurucz Attiláné képviselő javaslatával.
Matyó Anikó helyettes jegyző javaslata, hogy ebben a formában a testület ne fogadja el
Málik Lajos elnök 2012. évi beszámolóját. A képviselő-testület kérje az új részletes
beszámolót, melyben a felhasznált összeg elszámolása is szerepeljen. Amennyiben határidőre
nem készül el az új beszámoló, a támogatás visszafizetésre szólítja fel Őt az Önkormányzat
illetve jogi útra tereli az ügyet.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért Matyó Anikó helyettes jegyző javaslatával, az kérem, igennel szavazzon.
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
124/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete nem fogadja el a Csörögi Polgárőr
Egyesületének 2012. évi beszámolóját. A Képviselő-testület ezúton felszólítja Málik Lajost,
hogy a részletes beszámolót készítse el, és az önkormányzat által megítélt támogatással
számoljon el legkésőbb 2013. május 15. napjáig. Amennyiben a volt elnök, Málik Lajos
ennek határidőre nem tesz eleget, a Képviselő-testület jogi lépéseket kezdeményez az ügy
lezárása érdekében.
Határidő. 2013. május 15.

Felelős: polgármester

3.) napirendi pont: Beszámoló a Védőnői Szolgálat 2012. évi tevékenységéről
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót mindenki megkapta, kéri a
hozzászólásokat.
Sulyánné Kalácska Katalin védőnő: Kiegészítésként annyit kíván jelezni, problémának
tartja a váróterem kis alapterületét.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Jó lenne 2 részre bontani a feladatot, idén egy új
vendég-mosdót jövőre egy nagyobb várótermet létrehozni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A költségvetésben ez nem szerepel, így erre nincs
lehetőség.
Sulyánné Kalácska Katalin védőnő: 2012. év végén ellenőrzés volt, melyen mindent
rendben találtak.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Gratulál a 25 éves Csörögben eltöltött önzetlen
szolgálatért!
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért Sulyánné Kalácska Katalin Csörögi védőnő 2012. évi beszámolójával, az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
125/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a védőnői szolgálat 2012. évi
beszámolóját megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4.) napirendi pont: Beszámoló a Művelődési Ház és Könyvtár 2012. évi munkájáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót mindenki megkapta, kéri a
hozzászólásokat. A tájékoztatás kiegészítéseként közli, hogy 2 hónappal ezelőtt a
Kormányhivataltól jöttek ellenőrizni, amikor is 2 hibát találtak, a folyóiratok megrendelését
hiányolták, illetve egy gyermek olvasó sarok kiépítését. Sajnos ezt a hiányosságot nem tudjuk
pótolni mivel, az Önkormányzat költségvetése nem teszi lehetővé a megvalósításukat.
Nagyon szépen köszöni Lencse Miklósné sok éves munkáját, külön kiemeli a múlt héten
lezajlott szavalóverseny, színvonalas megrendezését.
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Lencse Miklósné könyvtáros, jogviszonya 2013. június 30-ig tart, felhívja a figyelmet, hogy
májusban már ki kell írni a könyvtárosi pályázatot.
Lencse Miklósné könyvtáros: Ha az új kolléga megérkezik, ugye nem kell betanítanom?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A helyi sajátosságokat el kell majd mondani az új
kollégának, ha átadod a munkakört.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért Lencse Miklósné, könyvtáros 2012. évi beszámolójával az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
126/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a könyvtáros, Lencse Miklósné, 2012. évi
éves beszámolóját megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Nagy Marianna bizottsági tag távozik
5.) napirendi pont: Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról
Dr. Császár Károlyné polgármester: A lejárt határidejű határozatoknál, észrevétel kapcsán
volt egy helyesbítés, amit ezúton kíván ismertetni:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013.(III.20.) határozata eredetileg
így hangzott:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző felmentésével.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Helyesbített változata:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 109/2013.(III.20.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Feketéné dr. Gulyás
Tünde jegyző felmentését.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Kérdése, hogy a telek hasznosítás (A 108/2013. (III.20.)
határozat), felhívása bekerült a Csörögi Hírlevélbe?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Most kerül majd kiadásra a lap és természetesen benne
lesz, illetve a honlapon is fent van.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Probléma, hogy nem lettek pontosítva a felhívás részletei.
Így ez a hirdetés, egyelőre csak egy felhívás. A pontos részletekkel ki kellene egészíteni.
Ezeket kéri pontosítani.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Akkor beszéljünk most róla.
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Matyó Anikó helyettes jegyző: A vagyonrendelet miatt meg kell hirdetni a hasznosítást.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Állapodjunk meg valamiben vagy várjuk meg az
ajánlatokat? Véleményem szerint, szabjuk meg az árat, elkerülve az ingyenes kérelmeket.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Véleménye szerint is kellenek konkrétumok. Ingyen is oda
adná, csak hogy gazdája legyen az elhagyatott telkeknek. Illetve javasol egy jelképes összeget
1000 Ft-ot. Így ennek a kezdeményezésnek valamiféle nevelő szándéka is lehetne.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Egyetért Dr. Bonyhády Elemér képviselővel, hogy ez egy
gesztus lehetne az Önkormányzattól, hogy mi így is próbálunk segíteni a hátrányos helyzetű
családokon.
Gergely László képviselő: Legyen feltétel, hogy csak az kaphasson így telket, aki a saját
portáját is rendben tartja.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Ha jól tudja bizonyos segélyeknek is ugyanez a feltétele?
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Így van, bizonyos segélyek megítélése a rendezett
környezethez van kötve.
Viszus István képviselő: Határozzuk meg az összeget
Dugántsi Ildikó alpolgármester: 1 év határozott időre térítésmentesen adjuk bérbe a
telkeket.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Ebben a hirdetésben benne volt, hogy mezőgazdasági
célra?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A felhívásban csak hasznosítás szerepel.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Akkor ezen pontosítani kell, javaslom, hogy kizárólag
mezőgazdasági művelésre adjuk bérbe a telkeket.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Lehet, hogy állattartásra akarja? Erre oda kell figyelnünk,
illetve nagyon fontos, hogy a határozat lejárta után megfelelő állapotban legyen vissza
szolgáltatva a terület.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Ha lesz 40 jelentkező mi alapján fog a képviselő-testület
rangsorolni? Hivatkozik a Képviselő-testület 108/2013. (III.20.) határozatára, melyet kibővít
az alábbiakkal: belterületi telkek, ingyen 1 év határozott időre, mezőgazdasági művelésre
rendezett saját tulajdonú hátérrel, visszaadáskor rendezett állapotban.
A Képviselő-testület egyetért azzal, hogy az újságban kerüljenek be a fentiekben elhangzottak.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért a 108/2013.(III.20.) határozat fentiekben elhangzott módosításával, az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
127/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 108/2013.(III.20.) számú határozatát az
alábbiak szerint módosítja:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy az önkormányzat
tulajdonában álló, belterületi, beépítetlen ingatlanokat, mezőgazdasági művelés céljából,
határozott időre (1 év) hasznosításra meghirdeti.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy a Csörögi Hírlevélben az erre vonatkozó felhívást tegye
közzé.
Határidő: 2013.04.20.
Felelős: polgármester
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További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolóját.
*aki egyetért a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolóval, az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
128/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete - elfogadja a polgármester lejárt határidejű
határozatokról szóló beszámolóját.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6.) napirendi pont: Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót az alábbiakkal egészíti ki.
-

Oktatás: A Pest Megyei Kormányhivatalban egyeztető tárgyaláson voltam iskola
ügyben. Kértem a támogatásukat és az intézkedésüket az iskola létrehozásához, mivel
állami feladat lett. Közös egyeztetést követően Csörög települést is körzetesítette a
Kormányhivatal. Vác, és Sződliget lett kijelölve. Kértem az utaztatás megoldása miatt
az iskolabusz indítását. Azt nyilatkozták, hogy több mint 40 férőhelyes buszt fognak
2013. szeptember 01. napjától biztosítani.
- Ha lenne üresen álló épület, a kormány segítene egy alsó tagozat létrehozásában. A
létszámot osztályonként 32 főre emelték.
- Csatorna: A beruházás befejeződött, de még a társulást fenn kell tartani, mivel az
elszámolás nem történt meg. Március 26-i ülésen a Társulat 150.000.-Ft-ról 190.000.Ft-ra emelte a csatorna rákötési díjat. Tehát, aki 2013. június 30-át követően köt rá az
már a felemelt összeget köteles megtéríteni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A díjak emelése nem törvénysértő?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Dr. Nyitrai Judit az Önkormányzat ügyvédje utána
nézett, és nem törvénysértő az emelés, jogszabály lehetővé teszi a Küldöttgyűlésnek az
érdekeltségi hozzájárulás összegének megemelését.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Kéri a hivatkozás törvényességének bemutatását.
Kurucz Attiláné képviselő: Akik már 2 éve csak rákötöttek, de nem fizettek semmit, velük
mi lesz?
Viszus István képviselő: A vízműveket kell értesíteni, hogy ellenőrizzék le az egész
községet. Aki így tett csak 320 Ft-ot fizet, aki hivatalosan csinálta 900 Ft-ot fizet.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Legutóbbi garanciális bejáráson a DMRV munkatársa,
Oláh Tamás tájékoztatása szerint, 6 települést kell leellenőrizniük.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Nem kellene ezt ellenőrizni, mert azonnal kiderül, ha
talajterhelési díjat kell fizetni.
Kurucz Attiláné képviselő: Azt kell össze írni, akinek van szerződése a DMRV Zrt-vel,
annak nem kell talajterhelési díjat fizetni. Így kibuknak az illegálisan rákötők.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Ha arról van szó, aki talajterhelési díjra felszólítható, akkor
arra a DMRV tud adni adatszolgáltatást.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző arról
tájékoztatott, hogy várjuk a listát.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Megkérte ezt a listát valaki? Csak akkor adnak tájékoztatást,
ha kérés érkezik feléjük.
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Kurucz Attiláné képviselő: Ezek szerint azért nem jött még lista, mert meg sem kérte senki..
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2012. július 1-jén meghoztuk a talajterhelési díjra a
rendeletet. Ha most megkérjük a DMRV-től a listát visszamenőleg is lehet kiróni büntetést?
Matyó Anikó helyettes jegyző: Igen, minden év március 31-ig van bevallási kötelezettség.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mi történik, ha valaki nem vallja be?
Matyó Anikó helyettes jegyző: Végrehajtási bírságot lehet kiszabni.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
- Utak: A képviselő-testület felhatalmazása alapján március 29-én aláírtam a Váci
Útépítő Kft-vel a Komáromi utca javítására a szerződést. Sajnos az időjárás eddig nem
kedvezett a munkálatok megkezdésére. A szerződésben Óvári László, műszaki ellenőrt
bíztam meg a teljesítés igazolásával. A műszaki ellenőr díjazása bruttó: 50.000-Ft.
A VÁCI Útépítő Kft tervezője a testületi döntés alapján megküldte a három útra a
tervezői árajánlatát, mely 3.035.300.-Ft. Tehát a képviselő-testület döntése alapján,
mivel 3,5 millió forint alatt tette meg ajánlatát vele köthetem meg a szerződést.
-

-

Minden önkormányzatnak 2013. június 30 napjáig érvényes képviselő-testület által
elfogadott Esélyegyenlőségi Tervvel kell rendelkeznie. Amennyiben nem rendelkezik
sem hazai, sem EU pályázaton nem indulhat. Ez egy 100 oldalas anyag. Ezzel
kapcsolatban voltunk április 10-én a Türr István Képző és Kutató Intézet
szervezésében megrendezett konferencián. A tervet kötelezően az Ő általuk kijelölt
moderátorokkal kell végezni. Az önkormányzat alkalmazásában álló köztisztviselőnek
30 órás oktatáson kell részt venni.
Kopeczky Lajos TV-riporter meghívásának tettem eleget, mikor a 6-os csatornában
„Mi újság polgármester Asszony” című műsorában Csörögről beszélgettünk. Az
interjú megtekinthető a youtube-on.

További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről szóló beszámolóval az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
129/2013. (IV.17.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésről szóló beszámolót.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

7.) napirendi pont: Csörög Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervének megtárgyalása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos beszámolót mindenki megkapta, kéri a
hozzászólásokat.
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi határozati
javaslatot.
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*aki elfogadja a Csörög Község Önkormányzatának
vagyongazdálkodási tervét az kérem igennel szavazzon.

közép-

és

hosszú

távú

A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
130/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megismerte és a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja Csörög Község Önkormányzatának közép- és hosszú távú
vagyongazdálkodási tervét.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

8.) napirendi pont: A.S.A. Magyarország Kft. részéről történő hulladékszállítási
közszolgáltatásra irányuló szerződés felmondása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Rengeteg reklamációt kapunk a lakosságtól, az új
hulladékszállítási díjakkal kapcsolatban. Rákérdeztünk a 60 l-es kuka lehetőségére, de nincs
rá mód.
Gergely László képviselő: Úgy lenne igazságos, ha minden szemetest lemérnének és a
szerint lenne megállapítva a fizetési kötelezettség.
Viszus István képviselő: A 240 l-es kukákkal mi lesz, az most kidobandó?
Matyó Anikó helyettes jegyző: Az A.S.A.-nak megküldött lista nem a valós adatokat
mutatja, így egy új javított listát kell küldenünk. Jelenleg a megküldött nyilvántartás
ellenőrzése zajlik. Az új lista alapján lehet a végleges díjakat megállapítani. Állandó lakosok,
nyaralók, üres telkek, lakatlan ingatlanok.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Ha az önkormányzatnak érvényes szerződése van,
2012.12.31-ig, milyen jogon mond fel az A.S.A. idő előtt, 2012. szeptember 30-al? Ha fel
akarnak mondani a fennmaradó 3 hónapra fizessék ki a különbözetet.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Javasolja az önkormányzat jogászával Dr. Nyitrai Judittal
átnézetni a szerződést, illetve a felmondást.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Ha meg van a szerződés, az tartalmazza a felmondásról
szóló feltételeket.
9.) napirendi pont: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.
(V.25.) számú, lakossági szemétszállítás díjakról szóló rendelet módosítása
Matyó Anikó helyettes jegyző: Nem az összeg miatt, hanem a rendelet ellentmondásos
részei miatt szükséges módosítani. Ismerteti a módosítást:
A R. 2.§-az alábbiak szerint módosul:
„A lakó és hétvégi háztulajdonos köteles a szolgáltató által nyújtott helyi közszolgáltatást
igénybe venni.” és az elvégzett közszolgáltatás díját, a közszolgáltatást végző (továbbiakban:
Szolgáltató) részére az általa meghatározott módon megfizetni.”
A R. 5.§. (1)-(2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„(1) A szolgáltatás díját a Szolgáltató részére csekken vagy átutalással kell megfizetni.
(2) A szolgáltatás díjának megfizetése negyedévente történik.”
A R. 6.§. (1) bekezdése törlésre kerül.
A R. 6.§. (2) bekezdése az alábbiak szerint módosul:
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„(2) Szolgáltatást igénybevevők 15 napon belül kötelesek bejelenteni minden olyan változást
a Szolgáltató felé, amely a szolgáltatás igénybevételét befolyásolhatja, (tulajdonos váltás,
használatbavételi engedély megszerzése, ingatlanátminősítése stb.).”
A R. 6./A.§. törlésre kerül.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Gazdasági épület tulajdonosai, akik nem tesznek
ki szemetet, miért kell fizetniük?
Matyó Anikó helyettes jegyző: A hulladékszállítás kötelező közszolgáltatás. A
magánszemélyek részére azt a Szolgáltatót kell igénybe venni, akivel az Önkormányzat
szerződést köt. A jogi személyek köthetnek egyéb szolgáltatóval is, aki jogosultsággal
rendelkezik.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Ha a szolgáltatóval vannak a magánszemélyek
kapcsolatban minek a rendelet?
Matyó Anikó helyettes jegyző: Az éves díjat eddig rendeletben kellett elfogadnia a
testületnek.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi
rendeletet
*aki elfogadja a szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosítását, az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta rendeletét
Csörög község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2013. (II. 20.) rendelete
a lakossági szemétszállítási díjakról szóló rendelet módosítása
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakossági szemétszállítási díjakról szóló
9/2011.(V.25.) önkormányzati rendelet módosításait megismerte és a mellékletben foglaltak
szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
10.)

Felelős: polgármester, jegyző

napirendi pont: Telekfelajánlás megtárgyalása

Dr. Császár Károlyné polgármester: Szóbeli tájékoztatásként - Dúl István, Csörög, Kossuth
L . u. 1864 hrsz. számú ingatlant 1.000.000 Ft-ért ajánlja megvételre.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Építési engedély nélküli épület van rajta.
Kurucz Attiláné képviselő: Fizetett telek adót?
Gergely László képviselő: A pincéje tele van szeméttel.
Viszus István képviselő: Építeni se lehet, rá mivel felette megy el a magas feszültség.
Kurucz Attiláné képviselő: Össze kell gyűjteni mennyivel tartozik, telekadó, építési
engedély nélküli építkezés stb. Ezek összege fejében felajánlhatja a telket.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Ki kell mutatni a tartozást.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Felkérem a tisztelt Önkormányzatot, hogy a jövőben az
ilyen estekben ne kaszálja le ingyen a füvet, hanem szólítsa fel az ingatlan tulajdonosát az
ingatlan rendbe tartására.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Levélben tájékoztatjuk a telek felajánlót, határozat
erről külön nem születik most.
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10./1. Telek felajánlás (Hajpál Istvánné, Csörög, Székely Bertalan u. 11.;
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nevezett személy felajánlja az Önkormányzatnak az
ingatlanát megvásárlásra. Nyugdíjas örökölte, nem tart rá igényt. Elkészítettük az adó érték
bizonyítványt, 500.000 Ft-ra lett értékelve.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Nagyon szép helyen van, biztosan eladható lenne.
Matyó Anikó helyettes jegyző: A bankok csak belterületi ingatlanokat fogadnak el a
jelzáloghoz fedezetként.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A költségvetésben nem szerepel ez a beruházás. Nem tartja
szükségszerűnek a megvételt.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Elutasítjuk vagy felajánljunk 100.000 Ft-ot az
önkormányzat anyagi lehetőségeit mérlegelve?
Kurucz Attiláné képviselő: Jelenleg nem érdekünk a megvétel. Térjünk vissza rá jövőre,
addig próbálja meg értékesíteni piaci szinten a felajánló.
11.) napirendi pont: Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Nem volt átruházott hatáskör.
12.) napirendi pont: Muraszemenyei birtok, haszonbérleti szerződése
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szóbeli tájékoztatásként közli, hogy a Muraszemenyei
önkormányzat levélben megkereste a Csörögi Önkormányzatot. Muraszemenyén szántó
területe van az Önkormányzatnak, melyre bérleti szerződést ajánlottak fel, illetve vételi
ajánlatot tettek. 4,8 aranykorona az ára, gabonában ez körülbelül 150 kg –nak felel meg.
A bérleti szerződés 10 évre szólna.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Tudomása szerint ott 2 ingatlana van az Önkormányzatnak.
A másik ingatlant is ajánljuk fel bérbeadásra.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért Csörög Község Önkormányzatának Muraszemenyén lévő szántó területének
bérbeadásával az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
131/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselő testülete – a résztulajdonában álló Muraszemenye
külterület 0293/21 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan benyújtott földhasználati szerződést
megismerte (haszonbérlő_ Murapart Mg. Kft.; 8872 Muraszemenye, Rákóczi út 5.) és azt
elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés aláírására.
Határidő: 2013.04.30.

Felelős: polgármester

13.) napirendi pont: Ordas tó övezeti besorolása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szóbeli tájékoztatásként közli, a tulajdonos
kérelemmel fordult az Önkormányzathoz a besorolás végett, mivel campinget szeretne
létesíteni a területen.
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Kurucz Attiláné képviselő: Be lehetne adni az igényt a Natura 2000 Kft-nek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Vízgazdálkodási területről van szó. Máriát fel
fogom hívni ez ügyben. Utána néz a jogszabályokban is. Az elképzelés véleménye szerint,
nagyon jót tenne Csörög hírnevének..
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az igénylő szerint, csak Képviselő-testületi
határozatra van szükség.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Övezeti besorolás módosítását kéri, melyhez rendezési terv
módosítására van szükség, szakhatósági egyeztetésre stb. Az átfutási idő minimum fél év. Egy
módosításról csak úgy nem dönthet a Képviselő-testület.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Fel kell hívni a Máriát, hogy rakjon rendet, ingyen és
bérmentve készítse el az átsorolást.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy támogassuk az Ordas tó tulajdonosának kérelmét, de nézzünk utána
jogilag a módosítás szükségességének az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
132/2013. (IV.17.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete támogatja Hevér Tamásnak, az ORDAStavak Kft ügyvezetőjének kezdeményezését a tó melletti szálláshelyek kialakítása kapcsán,
ugyanakkor megvizsgálja annak jogi lehetőségét, hogy az övezeti besorolás módosításához
szükség van-e településrendezési terv módosítására.
Határidő:2013.05.15.

Felelős: polgármester

14.) napirendi pont: Egyebek
Pályázati lehetőségek
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szóbeli tájékoztatásként közli, hogy a belügyminiszter
8/2013. (III.29.) számú rendeletében ismét lehet pályázni közbiztonság növelését szolgáló
fejlesztésekre, így a tavalyi évben benyújtott térdfigyelő kamerás pályázatunkat ismét
benyújthatjuk.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsájtja az alábbi
határozati javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzata ismét benyújtsa pályázatát a
térfigyelő kamerarendszer kiépítésére az kérem igennel szavazzon.
.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
133/2013. (IV.17.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy benyújtja pályázatát a
belügyminiszter 8/2013. (III.29.) számú rendeletében meghirdetett „Közbiztonság növelését
szolgáló fejlesztések” támogatásának igénybevételére.
Határidő: 2013.05.02.

Felelős: polgármester
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2013. április 22. A Föld napja
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Csörögi Üveges Kft lehetőséget biztosít a föld napja
alkalmából, a község több helyszínén is növény ültetésére. Bokrokat, sövényeket fognak
elhelyezni a játszótér, az egészségház és a Kisfaludy utcai hivatalnál. 2013. április 20-án
Községünk is megrendezi a Föld napját, melyre felhívásban kérjük fel a lakosságot, önkéntes
szemétszedésre. Az akció keretében, az A.S.A.-tól 3 konténert fog rendelni az önkormányzat.
A szelektív szigetek környékén, a polgárőrség segítségével tesz rendet a lakosság. Kesztyűt és
zsákot biztosítunk hozzá.
-Lakatos Pál, falugazda beszámolója
Lakatos Pál falugazda meghívott vendéghez lehet intézni kérdéseket.
Viszus István képviselő: Véleménye szerint a falugazda feladata az elhagyott, gondozatlan
telkek összeírása és jelzése az Önkormányzat felé.
Lakatos Pál falugazda: Már egy ideje nincs rá jogosultságom.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Kéri a falugazda munkaköréről a részletes
tájékoztatást.
Lakatos Pál falugazda: Például a vízelvezető árkokat is mi takarítjuk a közmunkásokkal.
Azt a részt nagyon szépen kitisztítottuk. A tavalyi évben a Képviselő-testület által kiadott
feladatként járdát építettünk a Kossuth utcában.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Hiányzik belőle a cement, azért ment tönkre.
Lakatos Pál falugazda: Gergely László képviselő úr végig részt vett a járdaépítésben, ő is
bizonyíthatja, hogy nem hiányzik a cement a betonból.
Lakatos Pál falugazda: Amikor a sódert csákányoztuk szét akkor kellett volna leállni a
munkával, de a Képviselő–testület úgy döntött, hogy folytatni kell a munkát.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Levontuk a tanulságot.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Nem a közmunkásokon kell elverni a port és utólag
okosnak lenni.
Lakatos Pál falugazda: Jó előre szeretné jelezni, hogy nincs megfelelő fűnyíró gép, illetve a
betonkeverő gép is tönkre ment. A kis traktorral tudunk dolgozni a pályán. Van még egy Stihl
fűrész és néhány kézi szerszám.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Tudomása szerint 3 különböző fűnyíró van,
azokból kéne összerakni egyet.
Lakatos Pál falugazda: 2 fűnyíró valóban egy típusú.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Javasolja a kézi kasza használatát.
Lakatos Pál falugazda: Volt már ilyen kezdeményezés, de nem vált be, nehéz és veszélyes a
használata.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Képviselő-testület is tudja, hogy csak 2
közmunkásunk van. Vannak önkénteseink is a Karitász szervezésével, 30 nap közmunkára..
Kurucz Attiláné képviselő: Közérdekű munkát végzőknél az a probléma, hogy ha nem áll
mellettük ellenőrzés nem dolgoznak.
Lakatos Pál falugazda: Véleménye szerint a közérdekű munkásokkal nem szokott probléma
lenni.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Mi lesz a járdával? A kitermelt kupacokat amiket az
önkormányzat hozott létre, azokat kéne eltüntetni.
Lakatos Pál falugazda: Ha most hordanánk el, az dupla munka lenne. Előbb a fugázást kell
elvégezni és utána lehet elhordani a föld kupacokat. Ötletként meg említi, hogy sok helyre
lehetne fát ültetni.
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Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Erre már van kezdeményezés a föld napja alkalmából.
Lakatos Pál falugazda: Kérése a Képviselő-testület felé, hogy pályázzon az önkormányzat
olyan lehetőségeket mely által a községben lakók munkához juthatnak.
Gergely László képviselő: Javaslata, a Kisfaludy utcában vízelvezető árokásás.
Lakatos Pál falugazda: Ez eddig az idő hiánya miatt nem történt meg.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.

Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Matyó Anikó
h. jegyző

Gergely László
jegyzőkönyv hitelesítő
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