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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő megjelent, a Képviselő-testület határozatképes.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőt kérte fel.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ismerteti a napirendi pontokat.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi pontokat
7 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló
megtárgyalása (2012. évi előirányzat módosítása; zárszámadás elfogadása)
Előadó: polgármester, pénzügyi vezető, PTK elnök
2. Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére benyújtható pályázat önrészének biztosítása
Előadó. polgármester
3. Ordas tó tulajdonosának kérelme
Előadó: polgármester
4. Egyebek
1. napirendi pont:
Beszámoló az Önkormányzat 2012. évi gazdálkodásáról szóló beszámoló megtárgyalása
(2012. évi előirányzat módosítása; zárszámadás elfogadása)
Előadó: polgármester, pénzügyi vezető, PTK elnök
Dr. Császár Károlyné polgármester: A napirendet a Pénzügyi bizottság tárgyalta, a
felmerülő kérdésekre a bizottság tagjai és a képviselők is választ kaptak. Kérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét ismertesse a bizottság álláspontját.
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Dr. Bonyhády Elemér elnök: A bizottság az előirányzat módosítására vonatkozó rendelettervezetet elfogadásra javasolja a Képviselő-testületnek.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet:
*aki elfogadja az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását a
mellékletben foglaltak szerint, az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal az alábbi
rendeletet alkotta:
Csörög község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2013. (V. 02.) rendelete
Az önkormányzat 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) rendelet módosításáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi
költségvetéséről szóló 3/2012.(II.20.) rendelet módosítását megismerte és azt a mellékletben
foglaltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző

Dr. Császár Károlyné polgármester: A zárszámadást a Pénzügyi bizottság tárgyalta, a
felmerülő kérdésekre a bizottság tagjai és a képviselők is választ kaptak. Kérem a Pénzügyi
Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság álláspontját.
Dr. Bonyhády Elemér elnök: A bizottság a 2012. évi zárszámadásra vonatkozó rendelettervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet:
*aki egyetért –az Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról szóló rendelet tartalmával - az
kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal az
alábbi rendeletet alkotta:
Csörög község Önkormányzat Képviselő-testületének
9/2013. (V. 02.) rendelete
a 2012. évi pénzügyi terv végrehajtásáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2012. évi pénzügyi
módosításáról szóló rendeletben foglaltakat megismerte és azt a mellékletben foglaltak szerint
elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester, jegyző
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2. napirendi pont:
Térfigyelő kamera rendszer kiépítésére benyújtható pályázat önrészének biztosítása
Előadó: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, kérem a
hozzászólásokat.
Megérkezett Gergely László képviselő. A Képviselő-testület létszáma t főre emelkedett.
Hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki egyetért – Csörög településén a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére benyújtott
pályázat beadásával és az önerő biztosításával - az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a bizottság 6 igen, 1 nem szavazattal meghozta alábbi
határozatát:
134/2013.(IV.30.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, úgy határoz, hogy a 8/2013. BM
rendeletben meghatározott „Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések
támogatása” címmel meghirdetett kiírásra pályázatot kíván benyújtani az alábbi címmel:
„Csörög Község részére kialakítandó kamerás térfigyelő rendszer 12 felügyeleti ponttal illetve
1 db képrögzítő központ műszaki-technikai elemeinek tervezése, kivitelezése, beüzemelése”.
A Képviselő-testület a beruházáshoz szükséges saját erőt biztosítja az alábbiak szerint.
(az adatok bruttó adatok)
Saját forrás
Igényelt támogatás
Összesen:

1.995.831.-Ft
7.983.321.-Ft
9.979.152.-Ft

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert a pályázat benyújtására.
Határidő: 2013. május 02.

Felelős: polgármester

3. napirendi pont:
Ordas tó tulajdonosának kérelme
Előadó: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőt, hogy
az előterjesztést ismertesse.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: A területi besorolást nem lehet módosítani, csak
rendezési tervvel összefüggésben. A tó környéke a hatályos szabályozás szerint
vízgazdálkodási területű. Jelenleg itt nem engedélyez a hatóság semmilyen építkezést.
Rendezési terv módosítása szükséges az átminősítéshez. Nemes Zoltán tervező azt javasolja,
hogy minden ilyen irányú kérelmet gyűjtsünk össze és kezdeményezzük a tűrendezési terv
felülvizsgálatát. A tulajdonos 3 db, 2 kis szobás, fürdős, horgász tanyát szeretne létrehozni.
Középre egy központi épületet is tervezett. 30.000 nm2-re tervez.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Vett hozzá egy területet?
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Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: tudomásom szerint még nem, de tervezi.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Akkor a jóváhagyásról, az elhangzottakra való
tekintettel nem határozhat a Képviselő-testület.
Matyó Anikó helyettes jegyző: Körülbelül fél év a rendezési terv módosításának
szakhatósági egyeztetése és a közmeghallgatás.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: 36 helyről kell szakhatósági állásfoglalást
beszerezni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ha egyszer módosítás lesz, mindent össze kell szedni.
Kuruczné Attiláné képviselő: Milyen költséggel jár egy rendezési terv felülvizsgálata?
Matyó Anikó helyettes Jegyző: 3,5 - 4 millió forint.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Javasolja, hogy a módosítást 2014-ig kezdődjön
meg.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki támogatja – az Ordas tó tulajdonosának szálláshelyek kialakítására irányuló
elképzeléseit - az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
135/2013.(IV.30.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy támogatja az ORDAStavak Kft ügyvezetőjének, Hevér Tamásnak /Csörög, 020 hrsz-ú ingatlanon/ szálláshelyek
kialakítására irányuló elképzeléseit.
A kérelemben foglalt 020 hrsz-ú terület övezeti besorolásának módosítására csak
Településrendezési Terv módosítása során nyílik majd lehetősége.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

4. napirendi pont:
Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester: Lezárult a jegyzői pályázatok benyújtására nyitva álló
idő. Balázsné Szilvási Zsuzsanna lesz az új jegyző, 2013.06.01.-től. Ezzel egy időben a
pénzügyi álláspályázat is kiírásra került. 2 pályázó adta be jelentkezését. Az általunk
választott személy Nagykanizsáról érkezne, a fia Budapesten él, szeretne hozzá közelebb
költözni, a munkalehetőségek viszont Nagykanizsa környékén egyre rosszabbak.
Matyó Anikó helyettes jegyző: A pénzügyi bizottsági ülésen elhangzott az intézményvezető
részéről az óvodai kihasználtság kapcsán, hogy Képviselő-testületi döntés szükséges ahhoz,
hogy a 3 évet be nem töltött, de az óvodai felvételnek eleget tévő gyermekek is felvételre
kerüljenek a férőhely erejéig.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
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* aki egyetért – hogy a Csiribiri Óvodába felvételre kerülhessenek az óvodai körzetbe tartozó,
2. életévüket betöltött, intézményvezető javaslata alapján a felvételnek eleget tévő gyermekek az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
136/2013.(IV.30.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy az intézményvezető
részére lehetővé teszi, hogy a Csiribiri Óvodába felvételre kerülhessenek, az óvodai körzetbe
tartozó, 2. életévüket betöltött, az intézményvezető javaslata alapján a felvételi feltételeknek
eleget tévő gyermekek.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Bonyhády Elemér: Határoztunk a térfigyelő kamerarendszer pályázat benyújtásáról és az
önerő mértékéről, viszont nem határoztuk meg, hogy az önerőt mely pénzügyi forrásból
kívánjuk finanszírozni. Javaslom ennek meghatározását, illetve a fejlesztési hitel terhére
történő forrás biztosítását.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
* aki egyetért – hogy a Csiribiri Óvodába felvételre kerülhessenek az óvodai körzetbe tartozó,
2. életévüket betöltött, intézményvezető javaslata alapján a felvételnek eleget tévő gyermekek az kérem, igennel szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a Képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
137/2013.(IV.30.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a 8/2013. BM
rendeletben meghatározott kiírásra, „Csörög Község részére kialakítandó kamerás térfigyelő
rendszer 12 felügyeleti ponttal illetve 1 db képrögzítő központ műszaki-technikai elemeinek
tervezése, kivitelezése, beüzemelése” címmel benyújtott pályázat önerejét (bruttó: 1.995.831.Ft) a 2013. évi költségvetésben beállított fejlesztési hitel terhére biztosítja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester az ülést bezárja.
Kmft.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

Matyó Anikó
h. jegyző

Kovácsné Hidasnémeti Enikő
jegyzőkönyv hitelesítő
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