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Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Dr. Bonyhády
Elemér képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti tervezett napirendi pontokat.
Dr. Bonyhády Elemér és Viszus István képviselők jelzik, hogy az Egyebek napirendi pontnál szót
kérnek majd.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Dr. Bonyhády Elemér
képviselőt.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi (PTK) Bizottság elnökének
beszámolója a bizottság 2013. évi munkájáról és a 2014. évi munkaterv bemutatása
Előterjesztő: PTK bizottsági elnök
4. Rövid távú tervek fejlesztések, beruházások
Előterjesztő: polgármester, PTK bizottsági elnök
5. Beszámoló a háziorvosi feladatellátásáról, a település egészségügyi helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér háziorvos
6. Teljesítményértékelés tapasztalatai
Előterjesztő: jegyző
7. Egyebek
Zárt ülés
8. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: polgármester
9. Segélykérelmek
Előterjesztő: polgármester

2

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést a következőkkel egészíti ki:
- A 264/2013.(XI.20.) számú határozattal kapcsolatosan elmondja, hogy a vállalkozó
visszalépett, nem kíván Önkormányzati területet bérelni.
- A 266/2013.(XI.20.) számú határozat szerint a 70 év felettieknek juttatott karácsonyi
ajándék utalványt 112 fő vásárolta le a helyi boltokban.
- a 267/2013.(XII.18.) számú határozat: az úttervező benyújtotta 2014. január 10-én
számláját, melynek fizetési határideje 2014. január 21., a kifizetéshez a fedezet
rendelkezésre áll.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
1/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
A határozat végrehajtást nem igényel.
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésről
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést kiegészíti: a Magyar Posta képviselői
felkeresték 2014. január 6-án. Megnézték a jelenleg működő konténer postát is és a felajánlott
épületet is. Ezután olyan ajánlatot tettek, hogy az Önkormányzat üzemeltesse a postát, fizessen
egy fő alkalmazottat, munkabért +járulékot, és a bérleti díjat sem fizetné a posta. A kérdésére,
hogy milyen bevételre lehetne számítani üzleti titokra való hivatkozással nem válaszoltak.
Javasolja a Képviselő-testületnek, hogy hozzanak döntést arról, hogy nem kívánja az
Önkormányzat a helyi postát üzemeltetni. A Postát írásban megkeresi, hogy nyilatkozzon arról,
hogy bérbe kívánják-e venni az Önkormányzat által felajánlott épületet.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
2/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik, hogy Csörög Község
Önkormányzata nem kívánja üzemeltetni a Magyar Posta Zrt. Csörögi
hivatalát/kirendeltségét.
A Képviselő testület egyúttal felkéri a polgármestert, hogy haladéktalanul keresse meg a
Magyar Posta Zrt. illetékeseit azzal, hogy legkésőbb 30 napon belül szíveskedjenek írásban
nyilatkozni, hogy az Önkormányzat által felajánlott Csörög, Kisfaludy utca 40. sz. alatti
épületet bérbe kívánják-e venni a helyi posta számára és az pontosan mikor fogja
megkezdeni működését.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy amennyiben a Magyar Posta Zrt. a fentiekről
határidőben és írásban nem nyilatkozik az Önkormányzat az ingatlant más célra kívánja
hasznosítani.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester folytatja az előterjesztés kiegészítését:
- A Veresegyházi Kistérség Esély Szociális Szolgáltató Központ 330 fő részére tejtermék
élelmiszer adományt osztott 2014. január 10. napján.
- Az Önkormányzat szennyvízcsatorna vagyonkezelésbe adási ajánlatára a DMRV Zrt.
közölte, hogy nem kívánnak vagyonkezelési szerződést kötni, csak bérleti szerződést. A
két község Csörög és Vácrátót kivételével mindenki megkötötte a bérleti szerződést.
Mivel ez a két község van a beruházással érintett települések végpontján, itt a legnagyobb
a hibalehetőség, valószínűleg ez az oka a DMRV álláspontjának.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a jelenleg kialakult
helyzet szerint nincs üzemeltetője a szennyvízcsatornának, mivel a DMRV Zrt. nem fogadta el az
Önkormányzat vagyonkezelésbe adásról szóló döntését. A jogszabály ebben az esetben úgy
rendelkezik, hogy az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal kijelöl az üzemeltetésre egy
szolgáltatót. Feltehetően a DMRV Zrt. kerül kijelölésre. A jogszabály szerint a kijelölést követő
egy éven belül kell az Önkormányzatnak üzemeltetési szerződést kötnie.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy a DMRV megteheti, hogy nem hajlandó a
törvényben előírt két lehetőség közül csak az egyiket alkalmazni?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a törvény nem tartalmaz szankciót. Az a
véleménye, hogy az Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt is tájékoztatni kell az
Önkormányzat aggályairól.
Kurucz Attiláné képviselő kérdése, hogy mennyi bérleti díjat fizetne a DMRV?
Dr. Császár Károlyné polgármester erre nem kaptunk választ a DMRV-től.
Az előterjesztés további kiegészítéseként elmondja még, hogy a térfigyelő kamerára benyújtott
pályázatunk ismét nem nyert.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő megjegyzi, hogy pedig hivatásos pályázatíróval készíttettük a
pályázatot, 150 ezer forintért.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
3/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a két ülés
között tett intézkedésekről.
A határozat végrehajtást nem igényel.
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3. Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi (PTK) Bizottság elnökének
beszámolója a bizottság 2013. évi munkájáról és a 2014. évi munkaterv bemutatása
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnöknek.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke nem kíván kiegészítést tenni az előterjesztéshez.
A beszámolót a Bizottság is megtárgyalta és a Képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. A 2014.
évi munkatervét a Bizottság elfogadta.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
4/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Pénzügyi,
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2013. évi munkájáról szóló
beszámolót
A határozat végrehajtást nem igényel.
Felelős: elnök
Határidő: azonnal
4. Rövid távú tervek fejlesztések, beruházások
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Dr. Bonyhády Elemér PTK Bizottság
elnökének.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök elmondja, hogy a Bizottság tárgyalta a napirendi
pontot, és két határozat elfogadását javasolta. Részben a MÁV-nak megküldendő testületi
határozatot, melyben követeli a Képviselő –testület a kulturált utazási feltételek megteremtését,
valamint megtárgyalta, és elfogadásra javasolja a következő beruházásokat, fejlesztéseket:
- általános iskola alsó tagozat létesítése,
- kastély megvásárlása,
- Alkotmány utcai árok kialakítása,
- vízelvezető árok rácsainak elkészítése (Tölgyfa,Hársfa u)
- útépítési ajánlat kérése a Komáromi és Kisfaludy utcára a kopó réteg elhagyásával,
- az összes többi utca gréderezése tavasszal.
Az elhangzott javaslatok alapján a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatait.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
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5/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
keresse meg írásban a MÁV Zrt. illetékeseit annak érdekében, hogy a vasútállomáson az
utasok tájékoztatására szolgáló hangosbemondó és megfelelő utas váró kialakításra
kerüljön.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy
tájékoztassa a Képviselő-testületet, hogy a MÁV Zrt-nek az utasok kiszolgálása érdekében
milyen jogszabályi kötelezettségei vannak.
Felelős: polgármester + jegyző
Határidő:
MÁV Zrt. megkeresése azonnal
Képviselő-testület tájékoztatása soron következő ülésen
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
6/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
- tárgyalásokat kell kezdeni az OTP Fedezetingatlan Kft-vel a Kastély tulajdonjogának
megszerzése érdekében,
- meg kell keresni az érintett szülőket, az illetékes állami szerveket (Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ, Pest Megyei Kormányhivatal) és az országgyűlési
képviselőt a településen a 2014/2015. tanévtől alsó tagozatos általános iskola
beindítása érdekében,
- árajánlatokat kell kérni
o Komáromi u. aszfaltozására,
o a Kisfaludy u. Komáromi utcáig terjedő szakaszának aszfaltozására,
o az összes utca gréderezésére,
o Hársfa és Vörösmarty utca valamint a Tölgyfa és Vörösmarty utca sarkán lévő
vízelvezető árok rácsozására,
o Kecskerágóban lévő önkormányzati telkek ivóvízellátásához tervek
készítésére,
o Alkotmány utcában árok kialakítására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 15.
5. Beszámoló a háziorvos feladatellátásáról,
a település egészségügyi helyzetéről
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Dr. Bonyhády Elemér háziorvost, hogy ismertesse a
beszámolót.
Dr. Bonyhády Elemér háziorvos ismerteti a Csörög háziorvosi praxisban 2013 évben végzett
orvosi feladatokkal kapcsolatos tájékoztatót.
Az elmúlt évben a Csörögi rendelőben összesen 10563 betegmegjelenés történt. Ez a korábbi
évhez képest közel azonos számot /előző év:10691/ mutat. Ezen kívül 168 beteglátogatás történt
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háznál /hívás/. 197 esetben folyamatos ellátás kapcsán látogattam beteghez a lakásukon. Ezen
ellátási formákban sincs lényeges különbség az előző évhez képest.
1837 esetben küldtem szakrendelésre /labor, rtg, szakkonzultációk/ beteget. 367 esetben
fekvőbeteg gyógyintézetbe utaltam be ellátásra pácienst. Ezen mutatók is csaknem azonosak a
korábbi év számaival.
Ezen utóbbi statisztikai adat az egynapos sebészeti és szemészeti-sebészeti ellátásokat is
tartalmazzák.
Az orvosi munka egyik alappillére a megelőzés –preventio.
Ez évben is az influenza oltások adták ezen munka egy részét. Évek óta 120-140 közötti számú
páciens kért megelőző oltást /a HN-N1 virus megjelenés évében volt csak 180 körüli oltás/. Ez
még mindig alacsony szám, jó lenne, ha többen élnének ezzel a lehetőséggel.
2013-ban környezetünkben /főként Budapesten/ ismét tömeges megbetegedést okozott a
Hepatitis A virus. Az ANTSZ segítségével 2012-ben sikerült 47 db oltóanyagot felhasználva a 916 év közötti gyermekeket beoltani /természetesen csak ha a szülő ezt jóváhagyta/. Ez a
„program” átnyúlt a 2013 évre további 9 gyermek immunizálását tudtuk elvégezni. Ezen oltást fél
év multán egy második oltás követte /ez teljes egészében erre az évre esett/. Elmondom, hogy
annak ellenére, hogy nagy energiát fektettünk be /az önkormányzat is segített a ismertetők
szülőkhöz való eljuttatásában/ – alacsony számúnak mondható az érdeklődés. Több mint hatszor
ennyi gyermek van Csörögben!
A praxisban észlelhető krónikus betegségek százalékos megoszlásának ismertetését /száraz
számokkal senkit sem szeretnék untatni/ azért hagyom el, mert nem változott – szinte teljesen
megegyező az előző évekhez viszonyítva.
Sajnos továbbra is gyakori a gyógyszerek szedésének elhagyása – elsősorban anyagi okok miatt.
A gyógyszerfelírási szabályok ismét változtak, mely /amellett, hogy a mostani értelmetlennek is
tűnik/ nem segíti a háziorvosi munkát.
Pozitívum, hogy a gyógyszerek ára /átlagosan/ egyértelműen csökkenő tendenciát mutat!
A napi betegellátást befolyásolják a szakorvoshoz ill. szakrendelésekre való beutalások rendszere.
Az elmúlt évi tájékoztatómban részletesen ismertettem a hosszú várakozási időből adódó
problémákat – ez továbbra is nagy gond. Folyamatos egyeztetések történnek a továbbképzéseken
/minden hónap 3. szerda/ a háziorvosok és a kórház között - ennek ellenére folyamatosan
kiderül, hogy maguk a kórházi szakorvosok gyakran nem ismerik és nem is tartják be a
megállapodásokat.
Folyamatos probléma van a mentőszállítással és a betegszállítással /elsősorban a
megrendeléssel!/. Az elmúlt egy évben is az egyik legnagyobb probléma a mentők telefonon
történő elérése. Nem túlzás azt mondani, hogy orvosok ahelyett, hogy a beteget látnák el adminisztrálnak és telefonálgatnak.
Előfordult, hogy több mint fél óra volt szükséges arra, hogy egy beteg sürgős mentőszállítását
telefonon megrendeljem. /Ez elsősorban azért van, mert minden hívás a budapesti központba fut
be./
Többször előfordult, hogy az interneten leadott betegszállítás végrehajtása a betegszállítást
végzők részéről elmaradt. A megrendeléskor a telefonszámot kötelezően be kell írni – soha nem
volt telefonos visszajelzés az elmaradt szállítással kapcsolatban – így a beteget nem is tudtuk
értesíteni az elmaradt szállításról.
Magam továbbra is rossznak tartom a beutalási rendszer központosítását, mellyel egyébként a váci
kórház kiemelt státusza is megszűnt. Érsebészetre a Kistarcsai Kórházba kell a betegnek
elmennie, orthopédia az Uzsoki Kórházban lenne, de a beteg nem tud időpontot kapni /én
sem!/. Szerencse, hogy a váci kórházban időnként végeznek protetizálást – erről hivatalos
értesítés és információ a mai napig nincs!
Haematológiai ellátás felemás! Az egyik kismamának csak majdnem egy hónap elteltével sikerült
az egyik gyógyszer felírásához javaslatot szereznünk.
Örömteli dolgok is történnek!
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A váci kórház épületének átadása a tavalyi évben /több mint féléves huzavona után/ megtörtént.
Módomban állt megtekinteni. Szép kivitelezés, egyes szakmák tekintetében /pl rehabilitáció/
jelentős az előrelépés és bővülés. Ezek egyértelműen a betegek hasznára vállnak.
Örömteli az említett gyógyszer árak csökkenése /még ha pár százalékot jelent is/.
Az idén tisztasági festés történt a rendelőben. Megtisztulva – megszépülve jobb érzés is.
Új gyógyszertár működik – még kevés idő telt el levonni bármilyen véleményt, tapasztalatot.
Véleményem szerint /a gyógyszerésszel napi beszélgetésekből megítélve/ bíztató fejlemények
vannak.
2013 év végén sikerült egy új laborműszer beszerzése / 190 ezer Ft beszerzési áron/.
A tartós véralvadás gátlását /bizonyos gyógyszerek szedésekor/ lehet ellenőrizni – kb. 10 perc
alatt kész az eredmény, a betegnek emiatt nem kell a laborba mennie.
Egy kérés a képviselőtestület felé. A rendelő irodabútorzatának elhasználódása miatt szeretnék 2
db széket /guruló forgószéket/ kérni.
Dr. Császár Károlyné polgármester kérdése, hogy meg lehetne-e oldani a helyben történő
vérvételt?
Dr. Bonyhády Elemér háziorvos utána néz, hogy a vállalkozó, aki Sződön és Sződligeten végez
ilyen tevékenységet melyért fizetni kell (800,-Ft/alkalom.) vállalná-e Csörögben is.
Dr. Császár Károlyné polgármester a napirendhez kapcsolódva tájékoztatásul elmondja, hogy a
Gyógyszertár jelenlegi bérlője felkereste őt, hogy nem szeretné tovább bérelni a helyiséget és
üzemeltetni a Gyógyszertárat, mert nem jöttek be a számításai. A bérleti szerződés szerint 6
hónap a felmondási idő. A Képviselő-testület az október havi bérleti díjat már elengedte. A
november decemberi bérleti díjat kifizette. A szerződést a bérlő még nem mondta fel, egyelőre
csak szóban tájékoztatott, és kérte, hogy a bérleti díjat januártól engedje el a Képviselő-testület.
Dugántsi Ildikó alpolgármester nem érti, hogy 1,5 hónap után már eldöntötte, hogy nem éri
meg a Gyógyszertárat működtetni? Ha felmond, elmegy, akkor mi miért adjunk kedvezményt?
Viszus István képviselő a Magyar utcai patika ajánlotta, hogy ők is ide jönnének üzemeltetni a
patikát. Meg kell keresni őket újból.
Dr. Bonyhády Elemér háziorvos úgy látja, hogy működik az üzlet, amikor a fiatalember van itt,
akkor jobban. A gyógyszertárnak reklámoznia kellene magát, vissza kell szokni a betegeknek,
ehhez idő kell.
Dr. Császár Károlyné polgármester megállapítja, hogy a képviselők véleménye az, hogy ha
kérelmezi a gyógyszertár bérlője a bérleti díj elengedését, ahhoz nem kívánnak hozzájárulni.
Előzetesen tájékozódik a Váci Remete Gyógyszertárnál is, hogy érdekelné-e őket a
fiókgyógyszertár.
A háziorvosi beszámolóval kapcsolatban nincs több kérdés és hozzászólás, a Képviselő-testület
az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő személyes érintettsége miatt a döntéshozatalban nem vesz részt.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
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7/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja
feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót.
A határozat végrehajtást nem igényel.

a

háziorvosi

6. Teljesítményértékelés tapasztalatai
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző szóban kiegészíti az előterjesztést, elmondja, hogy a
közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény hatályba lépésével megváltozott a teljesítményértékelés
rendszere. Korábban a kiemelt célokat a Képviselő-testületnek kellet meghatároznia, és ennek
alapján kerültek megállapításra az egyes köztisztviselők
részére
az egyéni
teljesítménykövetelmények. Az új rendszerben a Képviselő-testületnek már nincs ilyen feladata, a
munkáltató határozza meg az egyéni teljesítmény követelményeket. Központi rendszer is
kialakításra került, ebben rögzíteni kellett minden köztisztviselő adatait és teljesítmény
követelményeket, mely 11 központilag előírt kötelező elemből és 3 egyéni követelményből áll.
Ennek alapján először most január 31-ig kell értékelni a köztisztviselőket.
Az új rendszertől függetlenül 2013. év elején a Képviselő-testület meghatározott kiemelt célokat.
A Képviselők által is ismertek azok a rendkívüli körülmények, amelyek a tavalyi évben jelentősen
befolyásolták a köztisztviselők és a Polgármesteri Hivatal teljesítményét. 2013 júniusában, amikor
a Hivatal vezetését átvette még 7 fő köztisztviselő látta el a feladatokat, majd szeptember 1-től a
testület döntése alapján 1 fő létszám leépítésre került, augusztustól 1 fő, októbertől pedig még
további 1 fő tartósan táppénzen van. Október óta tulajdonképpen 4 fő köztisztviselő végzi a
feladatokat.
Megköszöni, hogy ebben a helyzetben a képviselők is segítettek, hogy a hivatal működni tudjon,
és ezúton is megköszöni a köztisztviselők helytállását.
Dr. Császár Károlyné polgármester csatlakozik a jegyző szavaihoz, és ezúton köszöni meg a
jegyző, és a polgármesteri hivatal dolgozóinak munkáját. Úgy gondolja, hogy nem lehet elvárni,
hogy a dolgozók a munkaidőn túl szabadidejük terhére hónapokon keresztül dolgozzanak minden
ellenszolgáltatás nélkül. Felhívja a figyelmet, hogy abban az esetben, ha a Képviselő-testület a
10% illetménykiegészítést az idei évre nem hagyja jóvá, akkor a köztisztviselők bére még
csökkenne is, pedig amúgy is 2008 óta – 6 éve – nem emelkedett, még az infláció mértékével sem
az illetmény. Elmondja, hogy a 10%-os illetménykiegészítés csak egy évre került megállapításra,
ezért évente kell szavazni a képviselő-testületnek erről.
Megfelelő ösztönzési rendszer kialakítása érdekében pedig az idei évi költségvetésben javasol egy
keretet betervezni illetményeltérítésre.
Kurucz Attiláné képviselő egyetért azzal, hogy a dolgozókat támogatni kell.
Dugántsi Ildikó alpolgármester úgy gondolja, hogy a plusz munkát nem lehet fizetés
csökkentéssel „jutalmazni”.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő egyetért azzal is, hogy a költségvetésben is tervezni
kell a dolgozók jutalmazására.
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Dr. Császár Károlyné polgármester javasolja
illetménykiegészítéséről szóló rendelet elfogadását.

a

köztisztviselők

2014.

évi

A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal megalkotja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2014.(I.22.) rendelete
a köztisztviselők 2014. évi illetmény kiegészítéséről
A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Dr. Császár Károlyné polgármester javasolja a teljesítményértékelésről szóló tájékoztató
elfogadását.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal megalkotja a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
8/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők
teljesítményértékeléséről szóló tájékoztatót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
7. Egyebek
7.1. Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálata
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az előző ülésen a Képviselő-testület úgy
döntött, hogy az Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálatát el kell végezni, melyhez szükséges a
meglévő árajánlat mellé még legalább két árajánlat bekérése. A beérkezett árajánlatok alapján kéri
a képviselőket, hogy döntsenek, melyik vállalkozót bízzák meg.
Dugántsi Ildikó alpolgármester azt javasolja, hogy a legolcsóbb ajánlatot kell elfogadni, hiszen
az is megfelelő kell, hogy legyen.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő egyetért, úgy gondolja, hogy amiket a felülvizsgálat
előír azt meg kell majd csináltatni, és ott már nem feltétlenül a legolcsóbb a legjobb.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza döntését.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
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9/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott
árajánlatok alapján a Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda érintésvédelmi felülvizsgálatával
Tölgyesi Viktor Vác, Kosdi u. 26. sz. alatti vállalkozót bízza meg, a munka díja: 110.000,Ft.
Felhatalmazza a polgármestert a vállalkozói szerződés megkötésére.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. február 15.
7.2. Munkaügyi per
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy Dr. Feketéné Dr. Gulyás Tünde volt
jegyző munkaügyi perében január 14-én tárgyalás volt, a volt jegyző tanúit hallgatta meg a bíróság,
Dr. Bonyhády Elemér képviselő urat és két volt polgármesteri hivatali dolgozót Czudar Annát és
Kovács Ferencnét. Ítélethirdetés még nem volt, a következő tárgyalás 2014. február 18-án lesz.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő kér szót, elmondja, hogy a tárgyaláson, mint tanút hallgatták
meg. Tulajdonképpen a jegyzőnő hibáit kérdezték, két konkrét üggyel kapcsolatban tett fel
kérdéseket a bíró. A Kecskerágó besorolásával kapcsolatban kérdezték, melyről elmondta, hogy
végeredményben a Képviselő-testület most sem szándékozik a területet belterületbe vonni. A
másik Mayerné Molnár Katalin kamatmentes kölcsön ügyére vonatkozott, ezzel kapcsolatban
elmondta, hogy valóban nem a képviselő-testület döntése alapján került visszavonásra a
tiszteletdíjából a kamatmentes kölcsön, de végül - igaz, hogy később - visszakerült az
önkormányzat kasszájába a tartozás.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a másik két tanú nem tudott semmit
mondani, arra hivatkoztak, hogy már nem dolgoznak itt.
7.3. Ételszállítási vállalkozói szerződés módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester emlékeztet, hogy az előző testületi ülésen elfogadta a
testület az étkezési térítési díjakról szóló rendeletét. 2014. január hónaptól a vállalkozó szerződése
módosítását kérte, mivel az új gyermekétkeztetésre vonatkozó előírások miatt kénytelen árat
emelni, melyről a decemberi ülésen tájékoztatta a testületet. A szerződés módosításához kéri a
Képviselő-testület felhatalmazását.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza döntését.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
10/2014.(I.15.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csiri-Biri Napközi Otthonos
Óvoda gyermek- és munkahelyi étkeztetését biztosító Vác és Vidéke Kft. (Vác, Rádi u. 2.)
árait 2014. január 1-től az alábbiak szerint hagyja jóvá.
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Óvodai gyermekétkezés
- reggeli bruttó 125 Ft/adag,
- ebéd bruttó 390 Ft/adag,
- uzsonna bruttó 110 Ft/adag,
- háromszori étkezés összesen bruttó 625,-Ft/adag.
Felnőtt ebéd
- alkalmazotti ebéd bruttó 450 Ft/adag,
- vendég ebéd bruttó 620 Ft/adag.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozói szerződés fentiek
szerinti módosítását aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. január 31.
További kérdés és hozzászólás nem lévén Dr. Császár Károlyné polgármester a nyilvános ülést
bezárja.
K.m.f.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítem:
Dr. Bonyhády Elemér
képviselő
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