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További jelen lévık: jelenléti ív szerint
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a Képviselıtestület 7 tagja jelen van, az ülés határozatképes. A jegyzıkönyv hitelesítésére Dugántsi Ildikó
alpolgármestert javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti, tervezett napirendi pontokat. Kéri, hogy
annyiban módosuljon a napirend, hogy a vegyék elıre, mert az óvodavezetınek el kell mennie.
A képviselı-testület 7 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzıkönyv hitelesítınek Dugántsi Ildikó
alpolgármestert.
A Képviselı-testület 7 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet.
Jóváhagyott napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl
Elıterjesztı: polgármester
3. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl
Elıterjesztı: polgármester
4. CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének beszámolója a 2013/2014. nevelési
évrıl és tájékoztatója a 2014/2015. nevelési év beindításáról, további feladatairól
Elıterjesztı: óvodavezetı
5. Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat 2013. évi beszámolója
Elıterjesztı: polgármester
6. Utak aszfaltozása (mőszaki tartalom meghatározása)
Elıterjesztı: polgármester (szóbeli)
7. Térfigyelı kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok
Elıterjesztı: polgármester
8. 2014. augusztusi falunap megszervezése, tervezett költségei
Elıterjesztı: polgármester (szóbeli)
9. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda átszervezésével kapcsolatos feladatok
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Elıterjesztı: polgármester
10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Elıterjesztı: polgármester
11. Egyebek
Zárt ülés
12. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Elıterjesztı: polgármester
13. Segélyezési, szociális ügyek
Elıterjesztı: polgármester
4. CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda vezetıjének
beszámolója a 2013/2014. nevelési évrıl és
tájékoztatója a 2014/2015. nevelési év beindításáról, további feladatairól
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a beszámolóban szerepel a logopédus,
gyógypedagógus hiánya. Arra gondolt, hogy ez a probléma orvosolható lenne úgy, hogy jelenleg
van egy olyan óvodapedagógusunk, aki rendelkezik ilyen szakképzettséggel. İ a jelenlegi
munkaideje keretében végezné ezt a feladatot, mivel most mint az a Bizottsági ülésen elhangzott
nıni fog a dolgozói létszám.
Osikóczki Judit mb.óvodavezetı nagyon örülne, ha meg lehetne így oldani a dolgot. Azt az
óvodapedagógust akirıl szó van az elmúlt évben fel is kereste a Váci Nevelési Tanácsadó,
szerzıdést szeretett volna kötni vele, de az végül nem jött létre. Úgy gondolja, hogy a Munkaköri
leírását át kell írni ennek megfelelıen, és így mőködhetne a dolog.
Dugántsi Ildikó alpolgármester a Nevelési Tanácsadó feladata lenne ezt ellátni? Akkor miért
nem látja el?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı az iskolák átszervezése miatt alakult ki ez a helyzet. Eddig
ez önkormányzati feladat volt, most átkerült állami feladatok közé. Az a probléma, hogy nincs
elegendı szakember.
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı csatlakozik az elhangzottakhoz, a Nevelési Tanácsadó
vezetıje azt mondta, hogy nincs annyi logopédus, gyógypedagógus, mint ahány kellene. Az elıbb
említette, hogy megkeresték a kolléganıt is, de olyan szerzıdést kötöttek volna vele, hogy még
több településre is ki kellett volna járnia, amit ı így már nem tudott vállalni.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése a beszámolóval kapcsolatban, hogyan lehet, hogy még
mindig nincs kész a paraván a mosdóban? Nem érti hisz lassan 4 éves probléma, az óvoda
gondnoka nem tudja ezt megcsinálni?
Gergely László képviselı elmondja, nem érti ı sem, már egyszer ajánlatot is adott, hogy
mennyibıl lehetne megcsinálni, de abból sem lett semmi.
Dr. Császár Károlyné polgármester kijelenti, hogy a megoldásra határidıt szab. A paravánnak
el kell készülnie 2014. július 28-ig.
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Dugántsi Ildikó alpolgármester másik észrevétele, hogy nincs locsolva a fő rendesen, és a
sövény tönkre lett téve. A sövényre pénzt költöttünk, dolgoztunk vele a gondnok pedig tönkre
tette. Ha kipusztul, akkor meg kell vele fizettetni. További kérdése: a beszámolóban az szerepel,
hogy a pályázaton 380.000,- forintot nyertek. Ez milyen pályázat?
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı elmondja, hogy ez egy integrációs-prevenciós program,
azoknak az intézményeknek, ahol magas a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzető
gyermekek aránya. Ez vissza nem térítendı támogatás. De számlával kell a költségeket igazolni.
Sajnos nem lesz csak 150-200 ezer forint összegben elszámolható számla.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı kérdése, hogy milyen idıszakra szóló számlákat lehet
elszámolni?
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı válaszol, hogy 2014.01.01. és 2014.05.31. közötti számlákat
lehet elszámolni, pl. kirándulás, papír, írószer, fejlesztı játékok szerepelhetnek a számlákon. Mivel
ezt elıre nem lehetett tudni, hogy nyernek-e, nem mertek elıre költekezni, ezért nincs elég
számla. 2014. évben már az Önkormányzat nyújtotta be a pályázatot, így könnyebb lesz a dolog.
Dugántsi Ildikó alpolgármester következı kérdése, konkrétam mit jelent az „óvodai nyári
élet”, és kérdése még a testvéróvoda mit takar, és miért pont ez az óvoda?
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı elmondja, szeretnék, ha nyáron is szívesen járnának a
gyerekek óvodába, pl. kézmőveskedhetnek, a nagy melegben „vizezhetnek”. Ez csak az óvodás
gyerekeknek szól. A testvéróvoda azért Káposztásmegyer, mert ott van ismerıse, akivel ezt meg
lehetett csinálni. A tervek a közös programok – ellátogatnak egymáshoz – pedagógusok és
gyerekek is.
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı – kérdése, hogy a gyógytorna nem lehetne-e
megoldható, az is fontos lenne.
Osikóczki Judit mb. óvodavezetı elmondja, hogy a Nevelési Tanácsadónak kellene ezt is
biztosítani. Szó volt róla, hogy lesz úgy nevezett utazó gyógytornász, de eddig még nem valósult
meg. Azért ha a gyógytornát nem is pótolja, az ovifoci is mozgás, és az jelenleg nagyon népszerő.
Kurucz Attiláné képviselı megjegyzi pszichológus, gyógypedagógus hiányzik, de ezzel
kapcsolatosan úgy gondolja, hogy ha nincs az óvodában, akkor a szülık is tehetnének valamit, ha
a gyereknek szükséges van rá, akkor el lehet vinni ıket szakemberhez.
A sövény tönkretételével kapcsolatosan az a véleménye, hogy írásbeli figyelmeztetést kell adni a
gondnoknak, mert kárt okozott szándékosan. Kérdése, hogy nyáron miért nem kell vinni a
gyerekeket óvodába? Miért nem kötelezı. Évközben is azt látja, hogy délben elviszik a gyerekeket.
A következı évtıl szigorúan kell venni. Úgy kell kezdeni, hogy az óvoda 17.00 óráig tart, csak
akkor lehet a gyerekért jönni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy tájékozódott máshol hogyan csinálják,
például Vácrátóton 16.30 elıtt csak külön írásos kérelemmel indokolt esetben lehet elvinni a
gyereket korábban.
Mivel több kérdés, hozzászólás az óvodai beszámolóval kapcsolatosan nem volt, a képviselık
meghozzák az alábbi határozatot.
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Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
76/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Csiri-biri Napközi
Otthonos Óvoda vezetıjének a 2013/2014. nevelési évrıl szóló beszámolóját és a
2014/2015. nevelési év beindításáról, további feladatairól szóló tájékoztatóját.
A határozat végrehajtást nem igényel.
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
77/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést a következıkkel egészíti ki:
- A Hársfa és a Tölgyfa utcánál az átereszek készülnek, kb. 1 millió forintba fog kerülni.
Viszus István képviselı véleménye szerint a belvízelvezetı árokrendszert nem lett volna szabad
így átvenni, hiszen hibás, ezért kell most ennyi pénzt kifizetnünk.
Gergely László képviselı elmondja nem a kivitelezı a hibás, hanem a tervezı. A terveket kellett
volna módosítani. Erre ı többször felhívta a figyelmet.
Viszus István képviselı kérdése, hogy mi történt a Vörösmarty utcai peres üggyel kapcsolatosan
mi a helyzet, hiszen az is a vízelvetı árok miatt van, ha az utca másik oldalán lenne az árok, nem
lenne gond.
Dr. Császár Károlyné polgármester megjegyzi, hogy ebben ki kell javítania a képviselı urat,
hiszen az a per 2008 óta folyik.
Dr. Császár Károlyné polgármester folytatja az elıterjesztés kiegészítését:
- A következı héttıl kezdve új családgondozó lesz. A régit szerették a családok, a Hivatal is
jól együtt tudott mőködni vele.
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A gyógyszertár létesítési engedélye megvan, már csal a mőködési engedélyre kell várni. A
gyógyszerész reméli, hogy július 7-én ki tud nyitni, a doktor úrral még egyeztetni fog.

Gergely László képviselı elmondja, hogy a radiátort nem tette át az, aki elvállata a leválasztást a
váróterembıl. Felajánlja, hogy oda megy egy szakemberrel, megnézik, hogyan lehetne megoldani.
Kurucz Attiláné képviselı kérdése, hogy leszámlázzuk-e a MÁV-nak a főnyírást. Javasolja, hogy
a Vezérigazgatónak kellene levelet írni.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
78/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a két ülés között tett
intézkedésekrıl szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
3. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetérıl
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
79/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az Önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzetérıl szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
5. Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat 2013. évi beszámolója
Dr. Császár Károlyné polgármester az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
80/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja az „Együtt a gyermekekért”
Gyermekjóléti és Családsegítı Szolgálat 2013. évi beszámolóját.
A határozat végrehajtást nem igényel.
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6. Utak aszfaltozása (mőszaki tartalom meghatározása)
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta. Átadja a szót a Pénzügyi Bizottság Elnökének.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta, és úgy döntött, hogy
a csökkentett mőszaki tartalommal kérjenek ajánlatot, és a Kisfaludy utca végig és a Komáromi
utca Kisfaludy utca és a fénysorompó közötti szakasza legyen leaszfaltozva.
Viszus István képviselı kérdése,hogy a Kisfaludy utca és a Kossuth utca között nem lehetne-e
járdát készíteni, hogy az állomásra aszfaltos úton el lehessen jutni?
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy a költségvetésbe nem lett betervezve, de a
Tölgyfa utcán keresztül el lehet jutni aszfaltos úton az állomásra.
Gergely László képviselı elmondja, hogy az Alkotmány utcai árok elkészítése fog sorra kerülni,
ha kész van a Tölgyfa és a Hársfa utca.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
81/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a
- Kisfaludy utca Vasút utca és Komáromi utca közötti szakaszán,
- Komáromi utca Kisfaludy utca és fénysorompó közötti szakaszán,
5 méter szélességő aszfaltburkolatot épít ki, a tervezıvel egyeztetett mőszaki paraméterek
alapján.
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a polgármestert, hogy a fentiek
szerinti kivitelezési munkálatokra kérjen be árajánlatokat.
Felelıs: polgármester
Határidı: soron következı ülés
7. Térfigyelı kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy 7,9 millió forint támogatást nyert a
térfigyelı kamerarendszer kiépítésére az önkormányzat, és a holnapi napon megy a
Belügyminisztériumba aláírni a támogatási szerzıdést. A napirendet a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, átadja a szót a Pénzügyi Bizottság elnökének.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a Bizottság megtárgyalta, és egyetértettek
abban, hogy árajánlatokat kell kérni, minél többet, és szükségesnek látják mőszaki ellenır
alkalmazását is.
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A Képviselı-testület az árajánlatok beérkezést követıen ismét napirendre tőzi a térfigyelı
kamerarendszer kiépítésének kérdését.
8. 2014. augusztusi falunap megszervezése, tervezett költségei
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta. Ott már elmondta, hogy milyen tervek vannak a falunapra. 2014. augusztus 23-án
szombaton lesz a falunap, kéri a képviselıket, hogy jelenjenek meg ezen az ünnepen. Kérdése dr.
Bonyhády Elemér háziorvoshoz, hogy nem lehetne-e más községek falunapjaihoz hasonlóan
nálunk is ingyenes egészségügyi szőréseket csinálni?
Dr. Bonyhády Elemér képviselı elmondja, hogy jelenleg a falu 65 év feletti lakóinak ingyenes
hallás vizsgálatra küldött ki értesítést.
Dr. Császár Károlyné polgármester röviden ismerteti a bizottsági ülésen már elmondott
terveket. 400 ezer forint került tervezésre a költségvetésben, ezzel fog gazdálkodni. Felkereste ıt
Drenkovics Attila csörögi lakos egy ötlettel a most kiosztott lapok ezt az ajánlatot tartalmazzák.
Ez egy lézer show lenne, ami 120 ezer forintba kerülne, de a berendezés a falué maradna, és
hosszú évekig mőködne. Lehetne bıvíteni is majd az évek során. A Bizottság tagjai egyetértettek
abban, hogy jó az ötlet, és a költségkeretbe is belefér. Fellépıként Soltész Rezsı énekest hívja
meg. Délelıtt 10.00 órától családi foci lesz. Fızıverseny, süteménysütı verseny, néptánc a
program. Veresegyházáról hagyományırzı együttes jön.
A terv szerint a megnyitó 14.00 órakor lenne, és a mősor este 20.00 óráig lesz. Utána lenne a lézer
show és utcabál.
9. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda átszervezésével kapcsolatos feladatok
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság
tárgyalta. Átadja a szót a Bizottság elnökének.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a Bizottság az elıterjesztést megtárgyalta és
javasolja, hogy 2 fı álláshellyel bıvítsék az óvoda álláshelyeinek számát.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
7 igen, egyhangúlag
82/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Csiri-biri Napközi
Otthonos Óvoda álláshelyeinek számát 2014. szeptember 1-tıl 1 fı bölcsıdei gondozó és
1 fı pedagógiai asszisztens álláshellyel megnöveli.
A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy gondoskodjon a fenti döntés költségvetésen
történı átvezetésérıl a költségvetési rendelet soron következı módosításakor.
Felelıs: polgármester + jegyzı
Határidı: 2014. szeptember 1. illetve költségvetési rendelet soron következı módosítása
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10. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a napirendet a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, át adja a szót a Bizottság elnökének.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a Bizottság megvitatta az elıterjesztést, és a
Képviselı-testületnek azt a javaslatot teszi, hogy a 2013. évrıl és a 2014. elsı félévrıl szóló
számlákat ki kell fizetni, és 2014. július 1-tıl felül kell vizsgálni a megállapodást.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 1 tartózkodás
83/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Csörög Község
Önkormányzata és a Bonyhády Kft. között 2011. november 30-án iskola-egészségügyi
feladat ellátása tárgyában létrejött megállapodás alapján az Önkormányzat 2014. évi
költségvetési tartaléka terhére, a Bonyhády Kft. által kibocsátott számla alapján az
alábbiak szerinti kifizetéseket kell teljesíteni:
- a feladat 2013. évi ellátásáért 12 hó x 13.000,-Ft, összesen 156.000,-Ft,
- a feladat 2014. év elsı félévi ellátásért 6 hó x 13.000,-Ft, összesen 78.000,-Ft.
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy a Csörög Község
Önkormányzata és a Bonyhády Kft. között 2011. november 30-án iskola-egészségügyi
feladat ellátása tárgyában létrejött megállapodást 2014. július 1-tıl felülvizsgálni és szükség
szerint módosítani kell.
Felelıs: polgármester + jegyzı
Határidı: kifizetés 15 nap
megállapodás felülvizsgálata a Képviselı-testület soron következı üléséig
11. Egyebek
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı kérése, hogy hivatalosan lépjen fel a Polgármesteri
Hivatal, hogy ne épüljenek mobilházak Csörögben. Ez egy új építkezési mód, két sáv alapra teszik
a 3x8-10-12 m-es házat. Ezeknek a házaknak a hıszigetelése nem jó, nem alkalmas állandó
lakhatásra. A Képviselı-testület hozzon egy olyan határozatot, hogy nem illik a környezetbe az
ilyen ház.
Dr. Császár Károlyné polgármester kérdése, hogy építési engedély nem kell ezekhez a
házakhoz?
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı elmondja, hogy természetesen kell építési engedély.
Kurucz Attiláné képviselı véleménye szerint le van írva a Helyi Építési Szabályzatban (HÉSZ),
hogy milyen házat lehet építeni, akkor mi itt a gond?
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Dugántsi Ildikó alpolgármester megkérdezi, hogy ezt eldöntheti egy határozattal a testület?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzı elmondja, hogy létezik a településképi véleményezési
eljárás melyhez rendeletet kell alkotnia a Képviselı-testületnek. A rendelet alapján az építési
engedélyezési eljárás során lehet településképi véleményezési eljárást lefolytatni. Ha nem kér
valaki építési engedélyt, akkor természetesen így nincs lehetıség beleszólni, az engedély nélküli
építkezések esetében építésfelügyeleti eljárás kezdeményezhetı. Építési kategóriákat csak a
HÉSZ-ben lehet szabályozni. A Képviselı-testület rendeletet kíván alkotni a településképi
véleményezési eljárásról?
Kovácsné Hidasnémeti Enikı képviselı javasolja, hogy a Képviselı-testület egészítse ki a
HÉSZ-t, azzal, hogy Csörögben nem lehet mobil házat építeni.
Viszus István képviselı nem ért egyet a tiltással, akkor legalább legyen kijelölve egy terület, ahol
építeni lehet ilyen házat.
Dugántsi Ildikó alpolgármester emlékeztet, hogy annak idején az úgynevezett „gettóházak” is
kaptak építési engedélyt. Az a véleménye, hogy kétélő fegyver az, hogy a képviselı-testület
véleményezhet. A testület tagjai nem szakemberek, ha valaki terve nem tetszik, azt leszavazza?
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 1 nem
84/2014.(VI.18.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy dönt, hogy önkormányzati
rendeletet kíván alkotni településképi véleményezési eljárásról.
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felkéri a jegyzıt, hogy a soron
következı képviselı-testületi ülésre az elıterjesztést és a rendelet tervezetet elkészíteni
szíveskedjen.
Felelıs: jegyzı
Határidı: soron következı ülés
További kérdés és hozzászólás nem lévén dr. Császár Károlyné polgármester a nyilvános ülést
bezárja.
Ezt követıen a képviselı-testület zárt ülésen folytatja munkáját.
K.m.f.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyzı

A jegyzıkönyvet hitelesítem:
Dugántsi Ildikó
alpolgármester
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