JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. április 16-án megtartott nyilvános üléséről

Tartalmazza: 44-55/2014.(IV.16.) számú határozatokat
4-5/2014.(IV.16) rendeleteket

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án megtartott
ülésén.
Az ülés helye: Művelődési ház, 2135 Csörög, Arany J. u. 53.
Képviselő-testület jelen lévő tagjai: Dr. Császár Károlyné
polgármester
Dugántsi Ildikó
alpolgármester
Dr. Bonyhády Elemér
képviselő
Gergely László
képviselő
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő
Kurucz Attiláné
képviselő
Viszus István
képviselő
Tanácskozási joggal jelen lévő:

Virág József
NÖ elnök
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző

További meghívottak és jelen lévők: jelenléti ív szerint
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Kurucz Attiláné
képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti, tervezett napirendi pontokat.
A képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kurucz Attiláné
képviselőt.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri, hogy 15. napirendi pontként vegyék fel dr. Feketéné
dr. Gulyás Tünde munkaügyi perének tárgyalását, melyet zárt ülésen kell megtárgyalni.
Viszus István képviselő és dr. Bonyhády Elemér képviselő jelzi, hogy az Egyebek napirendi
pontban hozzá szeretne majd szólni.
A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.26.) rendeletének
módosítása
Előterjesztő: polgármester
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
5. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzata 2013. évi belső
ellenőrzéséről
Előterjesztő: jegyző
6. Tájékoztatás a helyi adók beszedéséről, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról
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Előterjesztő: jegyző
7. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
Előterjesztő: polgármester
8. Fejlesztési hitel felvétele
Előterjesztő: polgármester
9. Az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatás igénylése
Előterjesztő: polgármester
10. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának és Szervezeti és
Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
11. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
12. Egyebek
Zárt ülés
13. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester
14. Segélyezési, szociális ügyek
Előadó: polgármester
15. Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde munkaügyi pere
Előadó: polgármester
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester nem kívánja az írásbeli előterjesztést kiegészíteni.
A képviselőknek az előterjesztéssel kapcsolatban nincs kérdése és hozzászólása.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
44/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
2. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésről
Dr. Császár Károlyné polgármester az írásbeli előterjesztést a következőkkel egészíti ki.
Vácdukán megbeszélésen vett részt az érintett települések polgármestereivel – egyedül Őrbottyán
polgármestere nem volt jelen – a Váci Viziközmű Társulat megszüntetése témájában. Azt a
tájékoztatást kapa, hogy a Társulatnak 85 millió forintos megtakarítása van, melyből az ügyvédi
megbízási díj 5 millió forint. Ez azt jelenti, hogy nem kell Csörögnek fizetnie a hátralékosok után.
Ennek az összegnek a felosztására a tagok között két lehetőség van:
- 1. variáció: a befizetett hozzájárulások szerint a lakosoknak visszaadni az összeget,
- 2. variáció: a Váci Viziközmű Társulat addig működne, amíg ezt a pénzt rekultivációra
felhasználják a települések.
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Az összegből való részesülés a befizetések arányában oszlana meg. Ő személy szerint ezt az
utóbbi változatot támogatta. A kérdésben a küldötteknek kell dönteni. Minden esetre nem kell
fizetnie az önkormányzatnak azok helyett, akik nem fizették be a hozzájárulást. A pénzt a
képviselő-testület által határozatba foglalt célra, közvetlenül a kivitelezőnek fogja a Társulat
kifizetni. Ez után fog megszűnni a Társulat.
Viszus István képviselő kérdése, hogy akik eddig nem fizették meg a hozzájárulást, és ezután
fizetik be, az a pénz kié lesz?
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszában elmondja, ha a Váci Viziközmű Társulat
feloszlik, átadja az adósok listáját, amit mi behajtunk, és az már a mi pénzünk marad.
Kurucz Attiláné képviselő kérdezi volt-e arról szó, hogy meddig húzhatják a feloszlást, hiszen
nekik nem érdekük, hogy ez gyorsan megtörténjen.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ragaszkodni fognak a polgármesterek a
záros határidőhöz, de még akkor is, ha a feloszlás megtörténik például június 30-án, utána 3-6
hónap a felszámolás, de itt is a 3 hónaphoz fognak ragaszkodni, ebben állapodtak meg.
Dr. Császár Károlyné polgármester örömmel jelenti be, hogy megalakult a Csörögi Reménység
Sportegyesület 11 fővel. Ez egy futball egyesület. Régóta beszélnek róla, most végre valóban
megalakult.
Gergely László képviselő kérdése, hogy miből lesz szerelésük a focistáknak? Hol lesz pályájuk?
Viszus István képviselő elmondja, hogy ő is tagja a sportegyesületnek, mint titkár, az elnökség
tagja. Sződdel megegyeztek, hogy a pályát kölcsön adják, a szerelést pedig saját erőből és
szponzorok segítségével fogják megoldani. A programjukban szerepel, hogy az óvodásokat is
bevonják.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a képviselő-testületnek határozatot kell
hoznia, mivel az egyesület nevében szerepel a Csörög kifejezés, ezért hozzá kell járulni a Csörög
név használatához.
Dr. Császár Károlyné polgármester folytatja tájékoztatóját.
- A Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ Gyermekjóléti és
Családsegítő Szolgálata Ki-mit-tud-ot rendezett Csörögben. Innen 6 fő jutott tovább a
döntőbe. A döntőt Veresegyházán rendezték meg, ahol nagyon szép sikerrel szerepeltek.
Ezúton köszöni meg Virág Józsefnek a Nemzetiségi Önkormányzat elnökének a
segítséget a ruha és a szállítás tekintetében is.
- Elmondja, hogy a Képviselő-testület által elhatározott virágosítási akció is sikeres volt.
Köszöni Kurucz Attiláné és dr. Bonyhády Elemér képviselők munkáját. Elmondja még,
hogy az óvodában elültettek egy császárfát, amely az ő ajándéka az óvodának. Egy csörögi
lakos sok virágmagot is hozott, ezt is még el fogják ültetni a közfoglalkoztatottak.
- A Komáromi utcai vízelvezető árok elkészült, amelyet a közmunkások készítettek.
- Az Arany J. u. 55 sz. alatti önkormányzati telek kerítése most készül, a telek ki lett
tisztítva, a Tanoda termőföldet hozatott, hogy lehessen ültetni a növényeket.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatait.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
45/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul a Csörögi Reménység
Sportegyesület nyilvántartásba vételéhez és engedélyezi a Csörög településnév használatát.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
46/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett
fontosabb intézkedésekről szóló tájékoztatót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
3. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(II.26.) rendeletének
módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőnek,
bizottsági elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és a
rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (IV. 17.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló
5/2013.(II.26.) rendelete módosításáról
A jóváhagyott rendelet szövege megegyezik az előterjesztett rendelet tervezet szövegével,
melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
4. Az Önkormányzat 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet
jóváhagyása
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőnek,
bizottsági elnökhelyettesnek.
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Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és a
rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2014.
önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról

(IV.

17.)

A jóváhagyott rendelet szövege megegyezik az előterjesztett rendelet tervezet szövegével,
melyek a jegyzőkönyv mellékletét képezik.
5. Éves összefoglaló ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzata 2013. évi
belső ellenőrzéséről
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőnek,
bizottsági elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és
jelentést elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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
47/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja Csörög Község
Önkormányzata 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló éves összefoglaló ellenőrzési
jelentést.
A határozat végrehajtást nem igényel.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a 2014. évi belső ellenőrzésről szóló
Megbízási szerződést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság tárgyalta,
ezért átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek a megbízási szerződés megkötését azzal a módosítással, hogy a
megbízási szerződésben szereplő 4 vizsgálat helyett 3 vizsgálatra kerüljön sor.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
48/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és költségvetési
szervei 2014. évi belső ellenőrzési feladatainak ellátásával a Danubius Expert Audit Kft-t
(2600 Vác, Zichy H. u. 12.) bízza meg. A megbízás keretében a Képviselő-testület által
jóváhagyott 2014. évi éves ellenőrzési tervből három vizsgálat elvégzésére kerüljön sor.
Felhatalmazza a jegyzőt, hogy a megbízási szerződést aláírja.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
6. Tájékoztatás a helyi adók beszedéséről, a kintlévőségek behajtásának alakulásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő bizottsági
elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
tájékoztatót a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek azzal, hogy az adóügyi munkatársak dicséretet kaptak
munkájukért.
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
49/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a helyi adók 2013. évi
beszedéséről, és a kintlévőségek behajtásának alakulásáról szóló beszámolót, és a
Polgármesteri Hivatal adóügyi munkatársait dicséretben részesíti.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
7. Tájékoztatás pályázati lehetőségekről
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy két dologról tájékoztatta a Bizottságot.
Február 28-án Kormány határozat született arról, hogy 3 milliárd forintos keretet biztosítanak a
térségben lévő 7 település iskola bővítésére és Csörögben új iskola építésére. A másik pedig a
100%-os támogatottságú térfigyelő kamera rendszer kiépítésére irányuló pályázat.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek a térfigyelő kamerarendszer kiépítésére a pályázat benyújtását.
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A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatot.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
50/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a közbiztonság
növelést szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatásáról szóló 28/2014.(IV. 1.) BM
rendelet alapján térfigyelő kamerarendszer kiépítésére pályázatot nyújt be.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. április 23.
8. Fejlesztési hitel felvétele
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőnek,
bizottsági elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és a
javasolja a képviselő-testületnek az utak aszfaltozására 40 millió forint fejlesztési hitel felvételét,
15 éves futamidővel.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen,
1 nem
51/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy fejlesztési célú hitelt
kíván felvenni.
A fejlesztési hitel összege: 40 millió forint.
A fejlesztési hitel felvételének célja: belterületi szilárd burkolatú útépítés beruházás
megvalósítása.
Hitelt nyújtó pénzintézet megnevezése: OTP Bank Nyrt.
Hitel futamideje: 15 év.
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján a hitel
felvételéhez kormányzati engedély szükséges.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy
járjon el az OTP Bank Nyrt-nél a hitelszerződés tervezetének előkészítése ügyében.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény, valamint az
adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
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353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján az Önkormányzat hitelfelvételéhez kérje meg
a kormányzati engedélyt.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
kormányzati engedély megszerzését követően a végleges hitelszerződés aláírására való
felhatalmazás érdekében ismételten terjessze a Képviselő-testület elé a hitelfelvétel ügyét.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal illetve a kormányzati engedély megérkezést követő ülés
9. Az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatás
igénylése
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőnek,
bizottsági elnökhelyettesnek.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő, bizottsági elnökhelyettes elmondja, hogy a
napirendet a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság megtárgyalta, és
határozati javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
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
52/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a megyei
önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati
támogatásokról szóló 7/2014. (I. 31.) BM rendelet alapján benyújtja a települési
önkormányzat működőképességének megőrzéséhez rendkívüli támogatás iránti igényét.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 30.
10. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és
Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás társulási megállapodásának és
Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy azért szükséges a Társulási Megállapodás
és az SZMSZ módosítása, mert a tagok száma bővült és a vonatkozó jogszabályok is változtak. A
módosítást a Kormányhivatal már jóváhagyta, de minden egyes településnek is el kell fogadni az
Önkormányzati törvény módosulása miatt.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő kérdése, hogy mi lesz, ha betelik a szeméttelep, már
több mint száz település hordja oda a szemetet.
Kurucz Attiláné képviselő kérdése, hogy a rezsicsökkentés miatti egységes szemétszállítási díj
ügyében, mely a társulás működését veszélyeztette mi történt?
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Dugántsi Ildikó alpolgármester válasza, a társulás megnyerte a pert, mivel a szolgáltatás
biztonsága előnyt élvezett.
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
53/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás felülvizsgált társulási megállapodását.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a feni
döntésről tájékoztassa a Társulási Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 15.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
54/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az Észak-Kelet Pest és
Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati
Társulás felülvizsgált Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a feni
döntésről tájékoztassa a Társulási Tanácsot.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. május 15.
11. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyása
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy minden költségvetési szerv kell, hogy
rendelkezzen szervezeti és működési szabályzattal. Ezért elkészítette a Polgármesteri Hivatal
Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az államháztartási törvényben és végrehajtási
rendeletében szabályozott kötelező elemeket tartalmazza. Kéri az előterjesztéssel kapcsolatos
kérdéseket és hozzászólásokat.
A képviselőknek az elhangzottakkal kapcsolatban nincs kérdése és hozzászólása.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
55/2014. (IV. 16.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Csörögi Polgármesteri
Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát.
Felelős: jegyző
Határidő: folyamatos
12. Egyebek
Viszus István képviselő elmondja, hogy a falunak van egy idősebb lakója, aki folyamatosan
ittasan vezeti autóját. A rendőrök miért nem tesznek valamit, mielőtt tragédia történik?
Dr. Császár Károlyné polgármester ígéretet tesz, hogy levelet fog írni az ügyben a váci
rendőrkapitánynak.
Viszus István képviselő kéri, hogy a homokot, amit a téli csúszásmentesítésre szállítottak az
utcák sarkára, vitesse el az önkormányzat.
Dr. Császár Károlyné polgármester ígéretet tesz, hogy el fogják szállíttatni.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő ismerteti, hogy a mai napon tartott háziorvosi továbbképzés
alkalmával azt a tájékoztatást kapta, hogy 2015. január 1-től és március 1-től megváltozik a halottvizsgálati eljárás menete. Az orvosoknak például lesz olyan kötelezettsége, hogy értesítenie kell a
hozzátartozót és a helyi önkormányzatot, ha haláleset történik. Azért szerette volna elmondani
ezt, hogy tudjon róla mindenki.
További kérdés és hozzászólás nem lévén dr. Császár Károlyné polgármester a nyilvános ülést
bezárja.
Ezután a képviselő-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítem:

Kurucz Attiláné
képviselő
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