JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. május 21-én megtartott nyilvános üléséről

Tartalmazza: 63-73/2014.(V.21.) számú határozatokat

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 21-én megtartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Művelődési Ház, 2135 Csörög, Arany J. u.53.
Jelen vannak:

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Enikő
Kurucz Attiláné
Viszus István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő:
Jegyzőkönyvvezető:

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
Molnárné Hanczár Ibolya

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Dr. Bonyhády Elemér képviselő késését jelezte.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Viszus István képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti,
tervezett napirendi pontokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszus István
képviselőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirend:
1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének lemondása és az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
4. Útépítésre beérkezett árajánlatok
Előterjesztő: polgármester
5. Önkormányzati telkek értékesítése és hasznosítása
Előterjesztő: polgármester
6. Gyógyszertár működési engedélye
Előterjesztő: polgármester
7. Egységes óvoda-bölcsőde létrehozása
Előterjesztő: polgármester
8. A Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
9. Igazgatási szünet elrendelése
Előterjesztő: jegyző
10. Óvodavezetői pályázat ismételt kiírása
Előterjesztő: polgármester
11. Egyebek
Zárt ülés
12. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
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Előadó: polgármester
13. Segélyezési, szociális ügyek
Előadó: polgármester
1. Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnökének
lemondása és az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést azzal egészíti ki, hogy dr. Bonyhády
Elemér lemondásával a Bizottság létszáma 4 főre csökkent. Eddig nem volt külsős tag. Javasolja,
hogy 1 fő külsős tagot hívjanak be a bizottságba. A személyre is javaslatot tesz Tolnai Lászlóné
személyében.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző felhívja a figyelmet, hogy ehhez előbb az önkormányzat
szervezeti és működési szabályzatát (SZMSZ) kell módosítani, és ha a módosítás hatályba lép,
akkor lehet dönteni a külsős tag személyéről.
Viszus István képviselő kérdése, hogy a javasolt személy szakember-e?
Kurucz Attiláné képviselő kérdezi Viszus képviselőt, hogy van-e más javaslata?
Viszus István képviselő Gáspár Iván csörögi lakost javasolja, habár még nem beszélt vele, hogy
egyáltalán vállalná-e.
Kurucz Attiláné képviselő szerint Tolnai Lászlóné bevonásával a Kecskerágó településrész is
képviselve lenne.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint megengedett, hogy akár 2 külsős tagja is lehet a
Bizottságnak.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy ha most nem tudnak a külső tagok
számáról dönteni, akkor nem célszerű addig módosítani az SZMSZ-t.
A képviselők nem hoznak döntést az SZMSZ módosításáról, mivel további egyeztetést folytatnak a Bizottság
külső tagjainak számáról.
A Képviselő-testület ezt követően meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
63/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi dr. Bonyhády Elemér
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöki tisztségéről és
bizottsági tagságáról való lemondását.
A határozat végrehajtást nem igényel
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Dr. Császár Károlyné polgármester javaslatot tesz az új elnök személyére, Kurucz Attiláné
képviselőt javasolja a Bizottság elnöki tisztségére.
A Képviselő-testület az elhangzott javaslat alapján meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
64/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Kurucz Attiláné képviselőt, bizottsági
tagot megválasztja a Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
elnökévé.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri az újonnan megválasztott elnöktől, hogy tartsanak a
Képviselő-testületi ülés szünetében rendkívüli bizottsági ülést, mivel több olyan napirend is van,
amit a Pénzügyi Bizottságnak is tárgyalni kellene.
Kurucz Attiláné képviselő megköszöni a bizalmat és egyúttal tájékoztatja a jelen lévőket, hogy a
testületi ülés szünetében összehívja a Bizottság ülését.
Dr. Császár Károlyné polgármester szünetet rendel el.
A szünetet követően a Képviselő-testület a jóváhagyott napirend szerint folytatja ülését.
Jelen vannak:

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó
Dr. Bonyhády Elemér
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Enikő
Kurucz Attiláné
Viszus István

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal jelen lévő:
Jegyzőkönyvvezető:

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
Molnárné Hanczár Ibolya

jegyző
jegyzőkönyvvezető

Dr. Császár Károlyné polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, az
ülés határozatképes. Az ülést az elfogadott napirend szerint a 2. napirendi pont tárgyalásával
folytatják.
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester nem kívánja az írásbeli előterjesztést kiegészíteni.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
65/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésről
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést a következőkkel egészíti ki.
• Iskola
Dr. Császár Károlyné polgármester tájékoztat, hogy Vígh László kormánybiztos úgy
nyilatkozott, hogy 2014-ben biztosan nem lesz iskola Csörögben, viszont bízik benne,
hogy 2015. szeptember 1-jén megnyitja kapuit az iskolánk. Az eredeti 3 milliárd forintos
keretben Csörög is benne volt, hiszen ezért hívták meg április 1-jén Veresegyházra. Ott az
hangzott el, hogy egyeztető tárgyalásokat fognak kezdeni Csöröggel. Ez azonban nem
történt meg, ekkor kezdett érdeklődni, hogy mi történt, megkereste Harrach Péter
országgyűlési képviselőt, az Emberi Erőforrás Minisztériumban Hoffmann Rózsa
államtitkár asszonyt és Vígh László kormánybiztost.
Végül is azt a tájékoztatást kapta, hogy június 6-án fog megalakulni az új kormány, itt
fognak plusz pénzt kérni, és Csörög az elsők között lesz.
• Szennyvízcsatorna
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy 2014. május 19-én Cserepka
András polgármester úr meghívására Őrbottyánban összegyűltek az érintett
polgármesterek. Itt beszéltek a megmaradt 85 millió forint felosztásáról. Garamszegi Géza
polgármester úr kimutatása szerint Csörögben több mint 900 csatorna bekötés volt, és
szerintük Csörögnek még fizetnie kellene.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy ez a szám biztosan nem valós, fel kell
kérnie egy független céget a Társulatnak, hogy mérjék fel a bekötéseket. Addig nincs miről
beszélni.
Gergely László képviselő kérdése, hogy a DMRV-vel megtörtént-e a megállapodás a
szennyvízcsatorna átadása ügyében?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy továbbra sincs megállapodás az
átadásról.
• Az Önkormányzat pénzügyi helyzetének ismertetése
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a kóbor kutyák befogására a
költségvetésben betervezett 300.000,- kevés lesz. Már eddig, (pedig még a fél év sem telt
el) 237.000,- forint fogyott el, bár ebben az összegben benne van a 4 db kennel elkészítési
költsége és a kutyabefogó és az elszállítás díja - 17 kutyát vitettünk el eddig.
A Komáromi és Szegedi utcában elkészült a vízelvezető árok, és az Arany János u. 53-ban
a kerítés és kapu is. Összesen 837.000,- forintot fizettünk ki az anyagokra.
Még mindig maradt a kockakőből, kérdés, hogy mi legyen vele.
Dugántsi Ildikó polgármester úgy emlékszik, hogy az egyik ajánlatban (Vígh József)
ajánlatában út padka a helyszínen fellelhető anyagból készül. Lehet, hogy erre a kőre
gondolt az ajánlattevő.
Gergely László képviselő kérdése, hogy most hány közmunkás van, mert el kellene
kezdeni az átereszek építését.
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Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy jelenleg mi nem alkalmazunk
közmunkást, de a gödi vízgazdálkodási társulat alkalmazásában 10 fő van, ebből 7 férfi. A
héten befejezik a munkákat és lehet kezdeni az átereszeket. Kérdése, hogy Gergely
képviselő úr vállalja-e a munka levezetését.
Gergely László képviselő vállalja, de arra figyelmeztet, hogy először a lakatos munkát
kell megcsinálni. Az önkormányzat betonkeverőjét is meg kell csináltatni. Kérdése, hogy
mennyibe kerülnek nekünk így ezek a munkások?
Dr. Császár Károlyné polgármester meg fogja keresni a lakatost. Egy dolgozó így havi
6600,- forint az önkormányzatnak és kapnak munkaruhát, védőitalt.
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
66/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett
intézkedésekről szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
4. Útépítésre beérkezett árajánlatok
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és
javasolja további egyeztető tárgyalás tartását a tervezővel a csökkentett műszaki tartalom
tárgyában. Az egyeztető tárgyaláson javasolják Kovácsné Hidasnémeti Enikő és Gergely László
képviselők részvételét is. Ezután ezzel a csökkentett műszaki tartalomra ismét ajánlatokat kell
kérni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a bizottság javaslata alapján egyeztet a
tervezővel, az egyezetés időpontjáról értesíti Kovácsné Hidasnémeti Enikő és Gergely László
képviselőket, és a következő ülésen ismét előterjeszti a napirendet.
5. Önkormányzati telkek értékesítése és hasznosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben szereplő vételi ajánlatot
a Pénzügyi Bizottság tárgyalta, átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a Kecskerágói ingatlanokért telkenként 1,5 millió forintos
vételárat kérjenek.
Az elhangzott javaslat alapján a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
67/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
Csörög 12617/3-5 hrsz-ú egyenként 1015 m2 területű, kert művelési ágú külterületi
ingatlanokat 1.500.000,-Ft/ingatlan áron kínálja megvételre Kis Jenő Csörög, Harkály u. 9.
szám alatti lakos részére.
A Képviselő-testület a polgármestert felkéri az adásvétellel kapcsolatos intézkedések
megtételére és felhatalmazza az adásvételi szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Dr. Császár Károlyné polgármester ismerteti az előterjesztésben foglaltakat, mely szerint
Csuhai József baptista lelkész ingyenes használati lehetőséget kér az önkormányzati tulajdonú
belterületi, Székely Bertalan utcai telek ingyenes használatára. A Pénzügyi Bizottság az
előterjesztést megtárgyalta, felkéri Kurucz Attiláné bizottsági elnököt, hogy ismertesse a Bizottság
javaslatát.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a telket adja ingyenes használatra, 6 havi felmondással.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
68/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat tulajdonát képező
Csörög 1101 hrsz-ú kivett beépítetlen terület, 734 m2 területű ingatlant közösségépítő és
szabadidős programok céljára, határozatlan időre, 6 hónapos felmondási idővel a Baptista
Egyház részére ingyenes használatba adja. A Képviselő-testület a polgármestert felkéri az
ingyenes használati szerződés megkötésével kapcsolatos intézkedések megtételére és
felhatalmazza a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
6. Gyógyszertár működési engedélye
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és a
képviselő-testületnek javasolja, hogy határozatában Oláh Péter csörögi vállalkozót bízza meg a
munkával. A költségeket a Gyógyszertár bérlője fizeti ki, és a bérleti díjba beszámításra kerül az
összeg.

7

A Képviselő-testület a javaslat alapján az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen,
1 nem
69/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza Oláh Péter vállalkozót, az
Egészségházban (Csörög, Csépány köz 1864/7 hrsz.) lévő gyógyszertár alapterületének
növelése érdekében, gipszkarton könnyűszerkezetes válaszfal építésével a benyújtott
árajánlata alapján, bruttó 96.500,-Ft vállalási áron.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
7. Egységes óvoda-bölcsőde létrehozása
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek.
Kurucz Attiláné elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és a képviselő-testületnek
javasolja az egységes óvoda-bölcsőde létrehozását.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy megérti, hogy az óvodavezető
aggodalmaskodik, hiszen az óvónők nem ilyen korú gyerekekre vannak felkészülve. Nem érti,
hogy miért erőből kell ezt megoldani? Miért nem beszélnek a vezetők velük. Plusz munkáért
miért nem kapnak plusz pénzt?
Dr. Császár Károlyné polgármester itt nincs szó plusz munkáról, a munkaidejük ugyanannyi
marad.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy abban a csoportban, ahol a 2 éves gyerekek
lesznek a 25 gyerek helyett max. 20 gyerek lehet, és még egy bölcsődei gondozó is dolgozni fog.
Ezen felül úgy gondolja, hogy a képviselők a község fejlődéséért, gazdaságos működtetéséért
felelősek. A település érdeke azt kívánja meg, hogy az óvoda jobban ki legyen használva.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő úgy gondolja, hogy elsősorban a községért, de másodsorban
az ott dolgozók érdekét is figyelembe kell venni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy nem fog ez annyi plusz munkát okozni, max. 5
gyermeket lehet felvenni, és még plusz segítséget is kapnak a bölcsődei gondozó személyében.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő kérdése, hogy hogyan látja ezt az óvodavezető?
Osikóczki Judit óvodavezető nem tudja, hogy mit mondjon. Ha minden feltétel meg lesz
teremtve, akkor is nehéz dolog. Az óvónők aggódnak, és a tanfolyam is megijesztette őket.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ha nem sikerül megvalósítani az egységes
óvoda-bölcsődét, akkor a másik lehetőség, hogy meg kell szüntetni az egyik csoportot, mert olyan
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kevés a gyerek, és akkor 2 óvónőnek, egy dadusnak megszűnik a munkaviszonya. Nem szeretné,
ha visszafelé fejlődne a falu.
Kurucz Attiláné képviselő úgy gondolja, hogy beszélni kellene a dolgozókkal, hiszen az a két
óvónő, aki elvégzi a képzést, egy plusz piacképes képzettséget kap, soha nem lehet tudni mire lesz
jó. A mai világban a munkahely megőrzéséért kompromisszumokat kell kötni.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő elmondja, hogy nem érti a polgármester asszony ironikus
megjegyzését.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint a Polgármester asszony arra gondolt, hogy 3 helyett
csak 2 csoport lenne, ha nem lesz elég gyerek.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
70/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2014. szeptember 1-től
a Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvodát egységes óvoda-bölcsődeként kívánja működtetni.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékletében foglaltak
szerint elfogadja a Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda alapító okiratának módosítását és
a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
változás törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetése érdekében.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket
az intézmény fentieknek megfelelő átszervezése érdekében.
Felelős: polgármester és jegyző
Határidő: 2014. szeptember 1.
8. A Polgármesteri Hivatal létszámának felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester az átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek.
Kurucz Attiláné elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és javasolja a
képviselő-testületnek a Polgármesteri Hivatal létszámának 1 fővel történő emelését.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő kérdése, hogy jelenleg hány fő dolgozik a Hivatalban? Hányan
dolgoznak a pénzügyön, és van-e külsős foglalkoztatva és az mennyibe kerül?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző válaszában elmondja, hogy jelenleg a Hivatal 7 álláshelyén
5 fő ügyintéző és a jegyző dolgozik, egy álláshely betöltetlen, mely folyamatosan hirdetve van. A
pénzügyön egy fő tartós távollévő helyére április 8-tól sikerült felvenni egy embert, határozott
időre. Ezért jelenleg már nincs külsős foglalkoztatva és most ketten dolgoznak a pénzügyön.
Külsős foglalkoztatására a tartós távollévő álláshelyén került sor, amíg nem sikerült embert találni.
A külsős nem állandó jelleggel dolgozott, hanem a feladattól függően, ezen kívül a többi
kolléganő is folyamatosan besegített a pénzügynek, mivel másképp nem lehetett megoldani a
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feladatok ellátását. Ezen kívül még egy tartós távollévő volt, aki helyett szintén a többi kolléganő
dolgozott. Ezekből adódott a rengeteg túlmunka, ezért volt lehetetlen kiadni a szabadságokat.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő akkor most már érti, hogy miért volt a Polgármesteri
Hivatalnál személyi juttatásra plusz 6 millió forint betervezve, azért hogy legyen külsősre, meg
túlórára a kolléganőknek. A külsős pénzügyesről nem is tudott, és nem tudni, hogy mennyibe
került. A két fő pénzügyes akkor el tudja látni a feladatot?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy jelenleg a két fő ellátja a pénzügyet.
Megismétli, hogy csak április 8-tól találtak állandó embert, és a külsős foglalkoztatása a
bérmaradvány terhére történt, mely nem lett kimerítve. Elmondja, hogy a pénzügyön 2013.
augusztus 21. óta táppénzen lévő kolléganőtől többször is írásban kérte, hogy nyilatkozzon mikor
várható a munkába állása. Egyetlen alkalommal kapott konkrét választ, azonban azóta kiderült,
hogy az sem valós, mivel a kolléganő most is táppénzen van. Mivel nem tudjuk, hogy mégis mire
számítsunk, elég nehéz volt a helyettesítésre embert találni. Ennek ellenére, ilyen körülmények
között is igyekeztek a köztisztviselők maximálisan helyt állni és elvégezni a feladatokat. Azt, hogy
ilyen probléma van a pénzügyön, és külsős bevonásával látják el a feladatokat, többször is jelezte
testületi és bizottsági üléseken is, erről mindenki tudott. Akárhányszor felmerült akár bizottsági,
akár testületi ülésen a pénzügyön lévő problémák kérdése, mindig válaszolt ezekre.
A Képviselő-testület tagjai – dr. Bonyhády Elemér képviselő kivételével – megerősítik a jegyző
által elmondottakat.
A képviselőknek további kérdése és hozzászólása nincs, a Képviselő-testület az alábbi
szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen,
1 nem
71/2014. Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal álláshelyeinek számát 2014. június 1-től 1 álláshellyel megnöveli.
A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy gondoskodjon a fenti döntés költségvetésen
történő átvezetéséről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. június 1. illetve a költségvetési rendelet soron következő módosítása
9. Igazgatási szünet elrendelése
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a közszolgálat tisztviselőkről szóló
törvény szerint lehetőség van az igazgatási szünet elrendelésére, a központi szerveknél ez kötelező
jellegű, míg az Önkormányzatoknál a Képviselő-testület dönthet. Ismét elmondja, hogy a
folyamatos létszámhiány miatt a köztisztviselők szabadsága összegyűlt, azt nem volt mód kiadni.
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Ahhoz, hogy minden köztisztviselőnek legalább két hét szabadság egyben kiadható legyen,
szükség van az igazgatási szünetre. Ez nem azt jelenti, hogy zárva lesz a Hivatal, hanem azt, hogy
csökkentett létszámmal fog működni, legalább két fő mindig lesz a Hivatalban, de csak a nagyon
sürgős esetekben lesz ügyfélfogadás. A kötelező határidős feladatokat, adatszolgáltatásokat
természetesen ugyanúgy intézni fogják, segélyfizetés stb. ugyanúgy lesz, mint máskor.
Kurucz Attiláné képviselő azt kéri, hogy előre legyen közzétéve a lehető legtöbb fórumon, hogy
a lakosok tudják.
Dr. Császár Károlyné polgármester közli még azt, hogy akkor az igazgatási szünet miatt július
hónapban nem lesz Képviselő-testületi ülés, hanem augusztusban lesz a Munkatervben
meghatározott helyett.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
72/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdése alapján a köztisztviselők rendes
szabadságának kiadása céljából a Csörögi Polgármesteri Hivatalban 2014. június 30.
napjától 2014. augusztus 1. napjáig igazgatási szünetet rendel el.
Felelős: jegyző
Határidő: 2014. június 30.
10. Óvodavezetői pályázat ismételt kiírása
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A képviselőknek kérdése és hozzászólása nincs, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
73/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az óvodavezetői pályázati kiírással
kapcsolatban a következőket állapítja meg.
A pályázati kiírásban szereplő 2014. április 28-i határidőig pályázat nem érkezett.
A Képviselő-testület megállapítja, hogy az óvodavezetői pályázat eredménytelen.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy az óvodavezetői pályázatot ismételten ki kell írni a
határozat mellékletében szereplő pályázati kiírás szerint.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
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73/2014.(V.21.) Képviselő-testületi határozat melléklete
Csörög Község Önkormányzata
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § alapján
pályázatot hirdet a
Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezető (magasabb vezető)
munkakörének betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 2014. augusztus 15. és
2019. augusztus 15. közötti időtartamra szól.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2135 Csörög, Kossuth u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Irányítja, tervezi, szervezi, ellenőrzi az intézményben folyó nevelő munkát. A költségvetés
keretein belül gondoskodik az intézmény személyi és tárgyi feltételeinek biztosításáról, az alapító
okirat szerinti feladatok ellátásáról, munkáltatói jogkört gyakorol. Kapcsolatot tart a fenntartóval
és a különböző szakmai szervezetekkel.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény és a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, óvodapedagógus végzettség,
 Óvodapedagógusi munkakörben szerzett legalább 5 év szakmai gyakorlat,
 Pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképesítés,
 Az intézményben óvodapedagógus munkakörben fennálló, határozatlan időre szóló alkalmazás
vagy a megbízással egyidejűleg óvodapedagógus munkakörben történő, határozatlan időre, teljes
munkaidőre szóló alkalmazás,
 Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 Büntetlen előélet
 Magyar állampolgárság
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
 Szakmai önéletrajz
 Az intézmény vezetésére vonatkozó szakmai/nevelési program
 Végzettséget, szakképzettséget és szakvizsgát igazoló okiratok másolata
 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 A pályázó nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség vállalásáról

12

 Nyilatkozat, hogy a pályázó a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati
eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul, pályázatát az eljárásban részt vevők
megismerhetik.
A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2014. augusztus 15. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje: 2014. június 30.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Császár Károlyné polgármester nyújt
a 27/592-005 telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:
 Postai úton: Csörög Község Önkormányzata, 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40.
 Személyesen: 2135 Csörög, Akácfa u. 30.
A pályázat elbírálásának módja, rendje:
326/2013. (VIII.30.). Korm. rendeletben meghatározottak szerint
A pályázat elbírálásának határideje: 2014. augusztus 15.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:
 www.csorog.hu
 Oktatási és Kulturális Közlöny
A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.csorog.hu honlapon szerezhet.
11. Egyebek
Viszus István képviselő a közelükben lévő házban a tulajdonos méheket kezdett tartani. 12
méhcsaládja van. A méhek kiszabadultak, nem tudja használni a medencét, mert ellepik azt is a
méhek. Az unokái allergiásak a méhcsípésre, nem mernek kimenni a kertbe. A másik szemben
lakó egy alkalommal a saját házába nem tudott bemenni. Akkor szólt a Polgármesteri Hivatalban,
és azt a választ kapta, hogy szabályosan bejelentette a méhész a tevékenységét, nincs mit tenni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy személyesen ott volt ennél az esetnél. A
tulajdonost értesítették azonnal, hogy jöjjön befogni a méheket.
Viszus István képviselő azt gondolja, hogy ez nem normális dolog a falu közepén. Csak lehet
valamit tenni.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy tud az ügyről, jogszabály nem tiltja
belterületen a méhek tartását. Amennyiben a probléma továbbra is fennáll, birtokvédelmi eljárást
kell indítani. Tájékoztatni fogja a tulajdonost, felhívja a figyelmét, hogy a szomszédokat zavarják a
méhek.
Kurucz Attiláné képviselő elmondja, hogy az ő családja tartott méheket. Jó méhésznél nem
fordul elő ilyesmi. Az itató helyet is megfelelően kell kialakítani, és normális esetben a méheknek
nem lenne szabad kirajzani.
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Viszus István képviselő elmondja még, hogy az elmúlt 4 napos ünnep után egyszerre kapta meg
az előfizetett újságjait.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint ez a Magyar Postára tartozik, ott kellene reklamálni.
Viszus István képviselő elmondja, hogy az úttestre kitett kövek továbbra is zavarják. Nem hiszi,
hogy nem lehet megoldást találni arra, hogy azok a családok, akik a kerítéstől több méterre
kiteszik a köveket, és ezzel az autókban komoly károkat okozhatnak, szedjék be a köveket.
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye szerint, akik kiteszik, azzal védekeznek, hogy a
kerítésüket védik. Ráadásul neki azt mondták, hogy soha nem történt még abból baj, hogy kinn
vannak a kövek.
Viszus István képviselő – azok a kövek közterületen vannak. Ha valaki fogná és összeszedné,
senki nem szólhatna semmit. Felhívja még a figyelmet, hogy az Arany János – Tölgyfa utca
sarkon lévő telek nagyon gazos, fel kellene szólítani a tulajdonost, hogy tegyen valamit. Javasolja,
hogy a nemzeti ünnepeken a Béke téren és a faluban is kellene zászlókat kitenni.
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszában elmondja, hogy a zászlók ki voltak téve a
nemzeti ünnepen, de reggel kirakják és este leszedik, mert már sokat elloptak. A Béke téren fel
lehetne húzni valóban a zászlókat nemzeti ünnepeken, de azt is csak így nappalra.
Viszus István képviselő jelzi még, hogy az Arany János utca - Hársfa utca sarkán a víz nem tud
elfolyni, ha nagy eső van befolyik az Arany János utcába és hatalmas gödröt képez.
Dr. Császár Károlyné polgármester ismeri a problémát, sok helyen van a faluban ilyen gond,
ezért lenne jó gléderezni az utakat, persze igazi megoldás az aszfaltozás lenne.
További kérdés és hozzászólás nem lévén Dr. Császár Károlyné polgármester a nyilvános ülést
bezárja, a képviselő-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást.
K.m.f.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítem:

Viszus István
képviselő
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