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1. Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolója a 2012.
évről
Meghívott: Dobosné Kelemen Éva, a Szolgálat vezetője

2. A Polgármesteri Hivatal gyámügyi beszámolója a 2012. évről
Előadó: Molnárné Hanczár Ibolya, szociális ügyintéző
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Császár Károlyné, polgármester
4. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Dr. Császár Károlyné, polgármester
5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester
6. Egyebek
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és
megállapította, hogy a képviselő-testület 6 fővel jelen van, így határozatképes.
Kurucz Attiláné képviselő, igazoltan van távol.

A napirendi pontokat kiegészíti az 1.1 es napirendi ponttal, Társulási
megállapodás.
A polgármester jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszus István képviselőt kérte fel, aki a
felkérést elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a
napirendi pontokra tett javaslatot a módosításall együtt 4 igen egyhangú
szavazattal elfogadta.
Napirendi pontok:
1. Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
beszámolója a 2012. évről
Meghívott: Dobosné Kelemen Éva, a Szolgálat vezetője
2. A Polgármesteri Hivatal gyámügyi beszámolója a 2012. évről
Előadó: Molnárné Hanczár Ibolya, szociális ügyintéző
3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Dr. Császár Károlyné, polgármester

4. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előadó: Dr. Császár Károlyné, polgármester

5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester

6. Egyebek
Napirendi pontok:
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1. Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
beszámolója a 2012. évről
A meghívott vendégeken kívül jelen van: Batki Zoltán családgondozó, és
Dr. Császár Károlyné polgármester: A beszámolóból is kitűnik, hogy a
számok elég magasak. Nagy teher van a Családsegítő szolgálat előadóin, de a
feladatot nagyon jól tudják kezelni.
Az ideiglenes hatályú elhelyezés a járáshoz került.
Ezáltal a feladatok, hogy oszlanak el. A környezettanulmányt kinek a
hatáskörébe tartozik?
Batki Zoltán családsegítő: A gyámhivatal munkatársaival együtt végzik.
Példaként említi, hogy volt már egy családból kiemelés, mely zökkenőmentesen
zajlott. Körülbelül heti 4-5 órával van több munka.
Pozitiv előrelépés, hogy 2 helyett most már 4 napot vannak a községben.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: A környezettanulmányra is így több
idő jut.
Batki Zoltán családsegítő: Sokszor hétvégén is végzünk környezettanulmányt,
mert így jobban látjuk a valóságot.
Batki Zoltán családsegítő: A veszélyeztetett kiskorúak kiemelésével segítjük a
bűnmegelőzést.
Kovácsné
Hidasnémeti
Enikő
képviselő:
Mivel
végzik
a
környezettanulmányt?
Batki Zoltán családsegítő: Saját gépkocsival járunk a családokhoz,
finanszírozzák az üzemanyagot.
Csörögnek, heti 5 nap, napi 8 órás ellátásra lenne szüksége.
16,20 Dr. Bonyhády Elemér megérkezik
A létszám bővítés ellenére is ragaszkodni kell a krízishelyzetek rangsorolásához,
mert mindenre így sem jut idő.
Megemlíti, hogy tavaly a Jegyző hibája miatt, 6 tonna segélytől esett el a
Község.

További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
*aki elfogadja Az „Együtt a gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő
Szolgálat beszámolóját a 2012. évről az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
140/2013. (V.15.) határozat
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Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Az „Együtt a
gyermekekért” Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat beszámolóját a 2012.
évről megismerte és azt a mellékletben szereplő módon elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

1.1 Társulási megállapodás
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2013.június 30-ig át kell alakítani a
micro vállalkozásokat. Az új társuláshoz a 6000 Ft /hó ez évi 72.000 Ft
támogatói díj elfogadását javasolja.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Amit befizetünk azt a társulásra fizetjük?
Tehát a működéshez kell hozzájárulni Váchartyánban?
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Tudomása szerint, mindenki térítésmentesen
biztosít helyiséget a társulás számára?
Batki Zoltán családsegítő: Tudomása szerint van egy hely, ahol fizetni kell.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Akkor nem egyenlő a bánásmód.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A Gesztor Önkormányzat a családsegítőtől
kér pénzt. Ez asz sszeg Váchartyánhoz fog menni, amit Csörögtől kérnek, nem a
családsegítőhöz.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Gesztor Önkormányzat polgármestere
felajánlotta a, hogy más is vállalhatja a Gesztorságot.
16,35 kor Gergely László képviselő megérkezik
Viszus István képviselő: A 12 önkormányzat közül, 11 ingyen ad helyiséget,
ezért a 12-ik önkormányzat se kérjen bérleti díjat.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
*aki elfogadja társulási megállapodást az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 5 igen 1 nem
szavazattal meghozta határozatát.
141/2013. (V.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a társulási megállapodást a
mellékletben szereplő módon elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

2. A Polgármesteri Hivatal gyámügyi beszámolója a 2012. évről
Dr. Császár Károlyné polgármester: A beszámolót mindenki megkapta, kéri a
hozzászólásokat.
Kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
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*aki elfogadja A gyámügyi beszámolót a 2012. évről az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
142/2013. (V.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a gyámügyi beszámolója a
2012. évről elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Dr. Császár Károlyné polgármester: Az egykori Polgárőrség vezetője, Málik
Lajos beszámolójához várja a hozzászólásokat.
Viszus István képviselő: Pénzügyi vonatkozásban, az elszámoláshoz számlák is
tartoznak?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A számlák a könyvelőnél vannak. A
képviselő-testület nem kapott a beszámolóhoz számlabizonylatokat.
Málik Lajos: Kovács Juditnál vannak a számlák és a főkönyvi kivonat.
Matyó Anikó h. jegyző: Eddig, mi volt a gyakorlat?
Málik Lajos: A könyvelő beszélt a Polgármesterrel.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Minden közhasznú társaságnak kötelező ezt
nyilvánosságra hozni, az év végi beszámolóját.
Málik Lajos: Az elszámolásnál a könyvelőnek leadta a számlákat, a maradék
27.000 Ft-al együtt. Sajnálattal közli, hogy az egyesület létszáma nagyon
lecsökkent, induláskor 40 en voltak, most 8 fős a létszám. Ez többek között a
havi 4-5 szolgálatnak tudható be. Pénz nélkül nagyon hálátlan feladat volt.
Betegsége miatt nem tudja ellátni a feladatot. Tiszteletbeli tagként maradt
továbbra is az egyesületben.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Többször kérte az új számlaszámot, de
még nem kapta meg.
Málik Lajos: Még nem váltottak bankot.
Matyó Anikó h. jegyző:: Cégbíróságnál be kell jelenteni a változást.
Málik Lajos: Ljelentette mindenhol a változást.. Nagy problémának látja Cseke
Péter KMB-s leváltását. Komoly lélektani hatása van, ha rendőr egyenruhában
van a járőrözés.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: A korábbi években a beszámolóhoz nem
kérte a Képviselő-testület pénzügyi elszámolást. Ezt a Képviselő-testület
hibájának rója fel. Ez a fajta beszámoló mindenkit véd, a felhatalmazót is. A
továbbiakban előre kell szólni, hogy a képviselő-testületnek részletes elszámolás
kell.
Ezt a beszámolót nem fogadná el, de mivel nem volt előrre megszabva, hogy
milyen formában kéri a Képviselő-testület, így most a beszámolót elfogadásra
javasolja.
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További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
*aki elfogadja Málik Lajos egykori KMB elnök 2012. évről szóló
beszámolóját az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
143/2013. (V.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Málik Lajos egykori KMB
elnök 2012. évről szóló beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

3. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné, polgármester: a 123/2013.(IV.17.) határozatával
kapcsolatban, változásként tájékoztatásul közli hogy Nagy László
rendőrkapitány urat áthelyezték Nógrád Megyébe.
Többen jelezték, hogy az új KMB-s telefonszáma soha nem kapcsolható.
A 127/2013.(IV.17.) határozat-ra 2 pályázat érkezett, Horváth Gábor KMB
vezetőjétől és Virág József NŐ elnöktől.
A Képviselő-Testület kijelöli a bérbe adható területeket?
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Ha halogatjuk a döntést, a bérlőknek nem
marad idejük a telkek hasznosítására.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felhatalmazást kér a Képviselőtestülettől, hogy a bérlők által kiválasztott telkekre szerződést köthessen.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a
határozati javaslatot.
*aki elfogadja …………………………………………. az
kérem
igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
144/2013. (V.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti díj nélkül adja bérbe
mezőgazdasági művelésre a telkeket.
Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

*aki elfogadja …………………………………………. az
szavazzon.

kérem

igennel
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
144/2013. (V.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete bérleti díj nélkül adja bérbe
mezőgazdasági művelésre a telkeket.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
*aki egyetért a Polgármester felhatalmazásával, a mezőgazdasági művelésre
szánt telkek bérleti szerződésének megkötésére. az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
145/2013. (V.15.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza
Polgármestert a mezőgazdasági művelésre szánt telekek bérbeadásával.

a

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
*aki elfogadja, a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
146/2013.(V.15.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős:
polgármester
4. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné, polgármester
• A pénzügyi álláshelyet újra ki kell írni. Az álláshely betöltetlen maradt.
2013. Június 15ig kell véleményezni és elfogadni a CD-n lévő anyagot. E
miatt egy Rendkivüli Testületi ülést kell majd összehívni.
• 2013.05.14-én Harragh Péter, telefonon jelezte, hogy támogatását adja 80
MILLIÓ Ft-os hitel kérelmünkhöz. Az iskolalétesítésében is számíthatunk
a segítségére.
• Április 20-án a Föld napja alkalmából, szemétszedést szerveztünk. Virág
József NŐ elnökön kívül, senki nem tette tiszteletét a képviselők közül.
• Április 22-én, több tő Hibiscus bokor került kiültetésre a ………..
jóvoltából.
• Május 14-én a Komárom utcai út felújítás teléresítés igazolása megtörtént.
A Kossuth utcából az árok áteresztőt is meg kell csinálni. 300-as csövet
kell lefektetni, melynek métere 10.000 ft. a műszaki ellenőr azt javasolta,
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hogy 2 áteresztőt készitsünk el. A másik áteresztőre a Lápolnánál lenne
szükség. 700.00 Ft-os árajánlatot kaptam a munkára. A csatornásoknak fel
lehet számolni a két hiányzó csatorna fedőt.
• Enikő: A Komárom utca végén van egy villanyoszlop. Javasolja, hogy a
szólitsák fel az Émászt az oszlop áthelyezésére.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Erre volt már kezdeményezés, de ennek a
díjja az Önkormányzatot terheli. Mivel a mostani oszlop kihelyezéséhez, az
önkormányzat akkor engedélyt adott. A további modosításokra, már önerőre van
szükség.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A járda építése folytatódik, melyet
megköszön Gergely László képviselőnek.
• Az egészségház meszelése elkészült.
• Felvette a kapcsolatot, Svitek Istvánné Krisztina, Váci patikussal.
Javasolja, hogy a jelenlegi Gyógyszertár ne leadással, hanem átadással szűnjön
meg. Így az új gyógyszertár sokkal hamarabb nyílhat meg, körülbelül 1 hónap
múlva.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Javasolja, hogy az új nyitva tartás, a
rendelési idő kezdetétől 1 órával később induljon.
• Szociális földprogramra lehet pályázni. Minimum 10 család pályázhat,
30.000 Ft/családonként a támogatási összeg. Egy előadó segítségével
lehet pályázni, az ő díja 100.000 Ft. Ennek díja benne van a pályázatban,
melynek összege 500.000 Ft. A pályázathoz a Képviselő-testület
határozata szükséges.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Mire pályázunk? Kinek a földjére?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Füszernövények termesztésére.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: Mennyi az önrész?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nincsen önrész.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Mikorra várható ennek a végkimenete?
Gergely László képviselő: Elöször a saját házuk táján csináljanak a lakosok
rendet.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Kitétele a pályázatnak a szakképzett előadó
megbízása. Javaslata, hogy a jövőre nézve nézzük át előrre, hogy mire
szeretnénk pályázni. Így nem érhet minket ilyen felkészületlenül a pályázati
lehetőség.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: A földpályázatnak akkor látná értelmét, ha
láthatnánk a termelés pozitiv kimenetelét. Zöldségnél érthető, hogy az ember
saját magának termel, de itt most nem erről van szó.
17.00 kor Virág Józsefné telefonált, hogy kábelt égetnek a Székely Bertalan
utcában.
• Az A.S.A. ügyvezetője semélyesen kereste fel az önkormányzatot, a
December 31-i felmondással kapcsolatban. Nyitrai Judit az
Önkormányzat jogásza, azt mondja, hogy nem mondhat fel nekünk az
A.S.A. mert jogsértő.
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A rezsicsökkentésre a törvény megjelent. 2012.01.01-től átadtuk a beszedést is,
így már ez minket nem érint.
Az A.S.A. vezetősége szerint a 2012.01.01-es összeget kell alapul venni, a 8000
Ft-ot. Ha vissza szorzunk az 7500 Ft/bruttó/év. 2013. május 30ig dönteni és ezt
jelezni kell az A.S.A. felé. A különbözetet az Önkormányzatnak kell állni. Ez
havi 900.000 Ft-ot jelent az A.S.A. felé.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Nekik azt kell számolni amit ők kiszámláztak
nekünk.
• Egy 40 fős német csoport látogatta meg a Községünket.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: A német tévében látott rollunk egy riportot
egy német országban élő honfitársunk. A riportban arról volt szó, hogy nincs
iskolája a településnek.
Szeretnének munkalehetőséggel segíteni a község lakóinak.
Ősszel újra eljönnek. Egy Katolikus alapítvánnyal vették fel a kapcsolatot. A
magyarosrzági romák helyzetét viselik a szívükön.
Ha őszre sikerülne egy munkahely-teremtési tervet előkészíteni, abban
anyagilag tudnának támogatni bennünket.
• A NÖ helyiséget kimeszelték
• A helyettes elnök 2013.május 17-én 17 órakkor jön megnézni a Tanodát.
*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.
147/2013.(V.15.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a polgármester két
ülés között tett fontosabb intézkedéseiről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Az előterjesztést mindenki megkapta, kérdés hozzá szólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata beszámolóját a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát.
148/2013.(V.15.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a polgármester átruházott
hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolóját tudomásul vette.
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Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

6. Egyebek
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő:Az Ordas tó rendezési tervét nem
lehet átminősíteni. A rendezési terv módosítására kérhetnénk egy árajánlatot.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Lehetne erre hitelt felvenni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Jövőre el kell indítani ezt a projektet.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az Ordas tó tulajdonosának írok egy
levelet, hogy a Képviselő–testület támogatja a rendezési terv módosítását.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.

Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Matyó Anikó
h. jegyző

Viszus István
jegyzőkönyv hitelesítő
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