JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2013. augusztus 14-én megtartott rendkívüli üléséről

Tartalmazza: 187-192/2013.(VIII.14.) számú határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. augusztus 14-én megtartott
rendkívüli ülésén.
Az ülés helye: Művelődési ház, 2135 Csörög, Arany J u. 53.
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Gergely László
képviselő
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő
Kurucz Attiláné
képviselő
Viszus István
képviselő

Tanácskozási joggal:

Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző

Meghívott vendég:

Lintner Éva
Nagyházi Judit

pénzügyi vezető
óvoda vezető

Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a Képviselő-testület 7 tagja az ülésen jelen van. A jegyzőkönyv hitelesítésére dr.
Bonyhády Elemér képviselőt javasolja. Ismerteti a tervezett napirendi pontokat.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő kéri, hogy kerüljön felvételre a napirendbe az Egyebek
napirend is, mivel szeretne néhány kérdésben szót kérni.
A képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatait.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
187/2013.(VIII.14.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület dr. Bonyhády Elemér képviselőt megválasztja jegyzőkönyv
hitelesítőnek.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
188/2013.(VIII.14.) képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület az alábbiak szerint jóváhagyja a napirendet:
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Folyószámlahitel felvétele
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2. Egyebek
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1. Folyószámlahitel felvétele
Előterjesztő: Dr. Császár Károlyné polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnökét,
hogy terjessze elő a Bizottság javaslatát.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a Bizottság
megtárgyalta az előterjesztés szerinti költségcsökkentési intézkedéseket, valamint a kapcsolódó
számítási anyagokat és javasolja a Képviselő-testületnek a folyószámlahitel felvételét, valamint a
költségcsökkentési intézkedések meghozatalát.
A képviselők egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselőtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatait.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
189/2013.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög község Önkormányzatának képviselő-testülete, 5.817.000,- Ft összegű
folyószámlahitel OTP Bank Nyrt-től történő felvételéről döntött.
A hitel futamidejét 2013. augusztus 26-tól 2013. szeptember 30-ig határozza meg.
2. A hitel és járulékai visszafizetésének biztosítékául az önkormányzat költségvetési
bevételeit, ezen belül elsősorban a saját bevételeket, a normatív hozzájárulásokat és egyéb
támogatásokat ajánlja fel, különös tekintettel a helyi adóbevételekre, figyelembe véve a
mindenkor hatályos államháztartási jogszabályokat.
Adós kötelezettséget vállal jelen összegű folyószámlahitelre kölcsönszerződés és
engedményezési szerződés megkötésére.
A képviselő-testület tudomásul veszi továbbá, ezen folyószámlahitel fedezetét képezi a
2135 Csörög, Akácfa u. 30. (1771 hrsz.) ingatlan.
3. Az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a hitel visszafizetés időtartama alatt a
kért hitelt és járulékait a futamidő éveiben - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat
megelőzően - a költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat
módosításai során figyelembe veszi.
4. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a fenti hitelre vonatkozóan az
OTP Bank Nyrt-nél eljárjon, az ügylet egyéb feltételeiben megállapodjon, a
hitelszerződést és az engedményezési szerződést aláírja az Önkormányzat képviseletében.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
190/2013.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2013. évi
költségvetésének egyensúlya megteremtése érdekében az alábbi költségcsökkentési
döntéseket hozza.
1. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda
A várható gyermeklétszám alapján a Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvodában a
2013/2014. nevelési évben, 2013. szeptember 1-től indítható csoportok száma: 2. Az
indítható csoportok számának csökkenése miatt az intézmény álláshelyeinek számát 3
álláshellyel (2 óvónő, 1 dajka álláshely) csökkenti. A csoportok és álláshelyek
számának csökkentése miatti munkáltatói intézkedéseket és döntéseket legkésőbb
2013. szeptember 1-ig kell meghozni.
2. Polgármesteri Hivatal
A Polgármesteri Hivatalban 2013. szeptember 1-től 1 álláshely
2.1.
megszüntetésre kerül. Az álláshely megszüntetéssel kapcsolatos munkáltatói
intézkedéseket és döntéseket 2013. szeptember 1-ig kell meghozni.
2.2.
A Polgármesteri Hivatal dologi kiadásain belül a munkavédelmi szolgáltatásra
2013. szeptember 1-től 30.000,-Ft/hó összeg fordítható. Ennek megfelelően
a jelenlegi szolgáltatási szerződést felül kell vizsgálni.
2.3.
Az önkormányzati jogalkotás szakfeladat kiadási előirányzatát - a
polgármester nyilatkozata alapján - 2013. szeptember 1-től a polgármester
költségtérítésének összegével csökkenteni kell.
2.4.
A Polgármesteri Hivatal 2013. szeptember 1-től csak az Akácfa u. 30. alatti
épületben működik, a Kisfaludy u. 40. alatti épületet más célra kell
hasznosítani.
3. Házi segítségnyújtás
A házi segítségnyújtás szakfeladaton 2013. szeptember 1-től a költségvetésben
tervezett megbízási díjat és költségtérítést az ellátás igénybevételével arányosan
csökkenteni kell.
Felelős: polgármester, jegyző, óvodavezető
Határidő: 2013. szeptember 1.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a képviselőket, hogy döntsenek a Kisfaludy u. 40.
szám alatti épület egy részének a Magyar Posta Zrt. részére történő bérbeadásának lehetőségéről,
illetve a bérleti díj összegéről, mely alapján megkeresheti a Postát az ajánlattal.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
191/2013.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat
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Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörög,
Kisfaludy u. 40. sz. alatti épület hasznosítása érdekében, az épület egy vagy két helyiségét
felajánlja bérbe vételre a Magyar Posta Zrt. részére, annak érdekében, hogy a településen a
megfelelő színvonalú postai szolgáltatás biztosítható legyen. A bérleti díjat 80.000,-Ft/hó
összegben határozza meg, mely tartalmazza a rezsiköltséget is.
Felelős: polgármester
Határidő: soron következő ülés
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy megjelent a rendelet, mely alapján a
korábbi ÖNHIKI-hez hasonló támogatást lehet igényelni, ezért kéri a képviselőket, hogy
hozzanak határozatot arról is, hogy az Önkormányzat benyújtsa igényét a működőképesség
megőrzését szolgáló támogatás iránt.
Az elhangzott javaslat alapján a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
192/2013.(VIII.14.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei
önkormányzati tartalékról és a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését
szolgáló 2013. évi kiegészítő támogatásáról szóló 39/2013.(VII.31.) BM rendelet alapján
benyújtja vissza nem térítendő támogatás iránti igényét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. szeptember 30.
2. Egyebek
Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy több olyan kérdés is van, melyekről szeretne
beszélni az egyebek napirend keretében.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy az első dolog, amiről szeretné tájékoztatni a
Képviselő-testületet a gyógyszertár kérdése. Beszélt az új gyógyszerész kollégával, aki a kisváci
gyógyszertárból jön ide. A csörögi gyógyszertár a kisváci gyógyszertár fiókgyógyszertára lesz.
Segített neki a gyógyszerkészlet tervezésében, átbeszélték a nyitással kapcsolatos kérdéseket.
Pozitív véleménye van róla, fiatal, agilis kollégáról van szó. Az informatikai dolgokat is rendezték
már a régi gyógyszerésszel, a nyitáshoz már csak az engedélyre várnak. A nyitvatartási idővel
kapcsolatban is egyeztettek, a patika nyitvatartási ideje igazodna az orvosi rendelés idejéhez,
minden esetben az orvosi rendelési idő végét követően még fél órát nyitva lesz a patika.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő ismerteti, hogy a második kérdés, melyről szólni szeretne a
bizottsági jegyzőkönyvek kérdése. A honlapon fent vannak a testületi ülések jegyzőkönyvei, de
szeretné azt javasolni, hogy kerüljenek fel a bizottsági jegyzőkönyvek is. Mivel a testületi üléseken
egy-egy kérdést már csak röviden tárgyalnak, ebből a jegyzőkönyvből nem látszik, hogy a
képviselők hogyan jutnak el a döntésig. A részletes viták, a témák részletes tárgyalása általában a
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bizottsági üléseken történik, ezért javasolja a bizottsági ülések jegyzőkönyvének honlapon való
közzétételét is.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy ennek valószínűleg nincs technikai
akadálya, beszél a honlap üzemeltetőjével, hogy ezentúl kerüljenek fel a bizottsági jegyzőkönyvek
is.
A Képviselő-testület egyetért az elhangzott javaslattal.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy szeretné, ha néhány dolog megbeszélésre
kerülne. A június 19-i ülésen került először napirendre a folyószámlahitel felvételének kérdése.
Akkor a Szirt Kft., az úttervek és a térfigyelő rendszer pályázat önrészének kifizetésével lett
indokolva a folyószámlahitel felvételének szükségessége. Akkor a Képviselő-testület nem
támogatta a javaslatot, mivel nem látta értelmét a folyószámlahitel felvételének. Már akkor lehetett
látni, hogy lesznek problémák. Augusztus 7-re lett összehívva a rendkívüli testületi ülés, ekkor
már csak a folyószámlahitel volt a téma és kérdésként elhangzott, hogy milyen intézkedés történt.
Eddig az volt a tapasztalata, hogy egységesen minden képviselő a falu érdekében cselekedett.
Nem mindenkinek volt minden kérdésben ugyanaz a véleménye. Azon a augusztus 7.-ei ülésen
amikor a többségnek más volt a véleménye, akkor az alpolgármester asszony kiment és hátat
fordított a testületnek. Korábban is volt egy eset, amikor a Komáromi út javítását megszavazta a
testület, akkor a polgármester asszony sértődött meg, mert véleményemet ki mertem mondani:
azt mondtam, hogy kidobott pénz, mivel úgyis megterveztetjük és aszfaltos út lesz. Július 17-én
az új szemétszállítási szerződés tervezet tárgyalásakor is történt egy meglepő dolog. Hosszas,
alapos vita volt, amikor a szemétszállítási díjhoz érkeztünk az alpolgármester asszony azt mondta,
hogy mindegy mi van a szerződésben úgysem azok a díjak lesznek, hanem a valós díjak, mert
korábban egyeztettek a szolgáltatóval. Ha alpolgármester asszony tudott erről és nem tájékoztatta
a képviselőket, akkor ez információ visszatartás.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy ő semmilyen információt nem tart vissza, de
higgye el mindenki, hogy ebben a zűrzavarban már nem lehet eligazodni. Olyan iszonyatos
zűrzavar van, hogy képtelenség eligazodni, ezért lehet, hogy valamit rosszul kommunikált. A
kirohanással kapcsolatban nagyon szégyelli magát, soha ilyen még nem történt vele. Nem tudja mi
okozta, de ez nem volt eljárás a részéről. Az zavarta, hogy átérezte azoknak a családoknak a
helyzetét, akik esetleg nem tudják kifizetni a rezsijüket vagy a hitelüket, mert nem kapnak az
önkormányzati dolgozók időben fizetést. Sajnos ezt nagyon rosszul kommunikálta le, nem tudja
mi történt vele, talán a hőségnek lehet betudni, ezért elnézést kér. Megjegyzi, hogy a képviselő
úrral is előfordult már korábban, hogy felállt az ülésen, közölte, hogy lemond és kiment.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő: igen volt ilyen, de nem ment el és nem mondott le – csak
teátrális megnyílvánulás volt. A választ pedig köszöni, elfogadja alpolgármester asszony válaszát.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő elmondja, hogy a szemétszállítás kapcsán egyedül álló
hölgyek állították meg az utcán, akik elmondták, hogy csak kéthetente teszik ki a szemetet és
nagyon-nagyon fel vannak háborodva a magas díj miatt.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy más településeken fokozatosan emelték a
díjakat, mi viszont alacsonyan tartottuk, most pedig sajnos egyszerre emelkedett nagy összeggel a
díj.
Gergely László képviselő kéri, hogy legyenek felszólatva a lakosok, hogy a csapadékvíz elvezető
árkokat takarítsa ki mindenki, mert borzasztó állapotok vannak.
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Kurucz Attiláné képviselő kéri, hogy kerüljenek fel a honlapra a születések és halálozások, úgy
mint más településen.
Dr. Császár Károlyné polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy a soron következő ülés
szeptember 18. helyett szeptember 11-én 15 órakor lesz, mivel a féléves beszámolót szeptember
15-ig kell megtárgyalnia a testületnek, illetve megérkezett a Zöldhídtól a szemétszállítási szerződés
aláírt tervezete. Ezt sürgősen meg kellene tárgyalni, mivel nem állhat elő az a helyzet, hogy ne
legyen szemétszállítás a településen.
Viszus István képviselő tájékoztatja képviselő társait, hogy megkérte a jegyző asszonyt, hogy
segítsen abban, hogy milyen lehetőség van arra, hogy a településről kitiltsák a kiabálós, mozgó
árus autókat. Állandóan tele van velük a falu, nem lehet nyugodtan pihenni, ezért kérte a jegyző
asszonyt, hogy segítsen e téren rendet tenni. Jegyző asszony elmondta, hogy utánanéz milyen
intézkedéseket lehet tenni.
Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

Dr. Bonyhády Elemér
jegyzőkönyv hitelesítő
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