JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület 2014. augusztus 27-én megtartott nyilvános üléséről

Tartalmazza: 87-101/2014.(VIII. 27.) számú határozatokat
6/2014.(VIII. 29.) rendeletet
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További jelenlévők: jelenléti ív szerint.
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévőket arról, hogy dr.
Bonyhády Elemér képviselő jelezte, hogy nem tud részt venni az ülésen, mert helyettesíti
kollégáját. A jegyzőkönyv hitelesítésére Gergely László képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívó
szerinti tervezett napirendi pontokat, és kiegészíti azzal, hogy a 3. napirendi pont után új
napirendi pontként a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását
tárgyalja meg Képviselő-testület.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Gergely László
képviselőt
A Képviselő-testület 6 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. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
4. A Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása
Előterjesztő: jegyző
5. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
6. Településképi véleményezési eljárás
Előterjesztő: jegyző
7. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
8. Telekalakítási szerződés jóváhagyása – Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz.
Előterjesztő: polgármester
9. Tájékoztatás fejlesztési hitel felvételének kormányzati engedélyezéséről és a belterületi
utak aszfaltozása tárgyában bekért árajánlatokról (szóbeli)
Előterjesztő: polgármester
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10. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: jegyző
11. Választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: jegyző
12. Óvodavezetői pályázat elbírálása
Előterjesztő: polgármester
13. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda felülvizsgált alapdokumentumainak jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
14. Egyebek
Zárt ülés
15. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: polgármester
16. Segélyezési, szociális ügyek
Előterjesztő: polgármester
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést annyiban kívánja kiegészíteni, hogy a 81-es
sz. határozatban tévesen Vasút utca szerepel a Duna utca helyett.
A képviselőknek a beszámolóval kapcsolatban nincs kérdése.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
87/2014.(VIII. 27.) 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 fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést az alábbiakkal egészíti ki:
• 2014. augusztus 25-én az Állami Számvevőszék vizsgálatot folytatott le a
belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer beruházása tárgyában. Mindent
rendben találtak.
• Az Egészségházban a Gyógyszertár bővítése miatti átalakítás megtörtént, az
500 ezer forintos árajánlattal szemben mindössze 40 ezer forintba került.
• Az óvodában is történt átalakítás, amire a bölcsődei rész kialakítása miatt volt
szükség, ez 144.450 forintba került.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő felhívja a figyelmet, hogy az Egészségházban a
riasztó rendszer mozgásérzékelője az átalakítás után a leválasztott részbe került. Azt át kell
helyezni.
Dr. Császár Károlyné polgármester megköszöni az észrevételt, elmondja, hogy az
Önkormányzat épületeinek távfelügyeletét úgy is felül kell vizsgálni, mert nem egy céggel van
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szerződésünk, és előnyösebb lenne ugyanannál a cégnél megkötni az összes ingatlanra a
szerződést, ezzel együtt ezt a problémát is megoldják.
• Kossuth utcai 6 db gesztenyefa kivágására és 1 lombalakítására kért ajánlatot
több vállalkozótól. A legkedvezőbb bruttó 171.450,- forint. Ez a vállalkozó
szeptember 8-án vagy 9-én tudja elvégezni a feladatot.
Gergely László képviselő nem kellene a fakivágással a lombhullást megvárni?
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye szerint nem lehet várni. Mindig nagyon sajnálta
ezeket a fákat, de annyira korhadtak, elöregedettek félő, hogy baleset történik.
• A Falunap rendben lezajlott.
• Kecskerágó ivóvízhálózat kiépítésére a vízjogi engedély meghosszabbításra
került.
• Iskolaügyben az Orbán Viktor Miniszterelnök Úrnak írt levélre válasz
érkezett, melyben arról tájékoztattak, hogy Balogh Zoltán Emberi Erőforrás
Miniszterhez továbbították a kérésünket, így visszaértünk oda, ahonnan
elindultunk.
• A kastélyt megvette egy sződligeti vállalkozó, versenyautó építő műhelyt alakít
ki. A Puskin utca felől fog bejáratot kialakítani, a kastélyt egyébiránt eredeti
állapotában szeretné helyreállítani. Most először a csarnokot hozza rendbe.
Külön mondta, hogy a présházat is meghagyja.
Kurucz Attiláné képviselő kérdése, hogy vannak-e most közfoglalkoztatottak, és hány fő, mi
alapján történik a kiválasztás.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az önkormányzat alkalmazásában nincs
közfoglalkoztatott, de a Gödöllő-Vác Térségi Vízgazdálkodási Társulat alkalmazásában van 10 fő
2014. december 31-ig, akiket ugyan esetenként máshova is elvisznek, de többnyire Csörögben
dolgoznak.
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, 0 nem, 0 tartózkodás
88/2014.(VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a két ülés között tett
intézkedésekről szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
3. Tájékoztató az Önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
Az előterjesztéssel kapcsolatban nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az
alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
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Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
89/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
4. Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a Képviselő-testület a májusi ülésén
döntött a Polgármesteri Hivatal álláshelyeinek 2014. június 1-től 1 álláshellyel történő emeléséről.
Ennek a módosításnak az átvezetése történt meg a szervezeti és Működési Szabályzatban. Kéri a
képviselőktől, hogy hagyják jóvá a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának
az írásbeli előterjesztés szerinti módosítását.
Az elmondottakkal kapcsolatban a képviselőknek nincs kérdése és hozzászólása, a Képviselőtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
90/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az előterjesztés szerint jóváhagyja a
Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását.
Felelős: jegyző
Határidő. azonnal
5. Iskola-egészségügyi feladatok ellátására kötött megállapodás felülvizsgálata
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Kurucz Attilánét, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági
álláspontot.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a jelenleg érvényben lévő szerződést meg kell szüntetni.
Amennyiben Dr. Bonyhády Elemér háziorvos 3 napon belül nem reagál a részére megküldött,
módosított szerződés tervezetre, akkor a képviselő-testület hatalmazza fel a polgármestert, hogy
keressen olyan orvost, aki ellátja a feladatot az OEP finanszírozás összegéért.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
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Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
91/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az iskola-egészségügyi feladatokra
kötött szerződés felülvizsgálatával kapcsolatban az alábbi döntést hozza.
- Az új iskola-egészségügyi szerződés tervezetével kapcsolatban ismételten meg kell
keresni dr. Bonyhády Elemér háziorvost, hogy 3 napon belül nyilatkozzon arról, hogy
a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel vállalja-e a továbbiakban az iskolaegészségügyi feladatok ellátását.
A nyilatkozat tartalmától függően:
- amennyiben dr. Bonyhády Elemér a szerződés tervezetben foglalt feltételekkel vállalja
a továbbiakban az iskola-egészségügyi feladatok ellátását, meg kell kötni vele az új
szerződést és egyúttal meg kell szüntetni a jelenlegi szerződést,
- amennyiben az új feltételekkel dr. Bonyhády Elemér nem vállalja az iskolaegészségügyi feladatok ellátását, illetve az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, a
jelenleg élő iskola-egészségügyi ellátási szerződést 30 napos felmondási határidővel fel
kell mondani és egyúttal másik orvossal kell szerződést kötni a feladat ellátására.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
6. Településképi véleményezési eljárás
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Kurucz Attilánét, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági
álláspontot.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a Bizottság megtárgyalta, és azt
javasolja a képviselő-testületnek, hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló rendelet
megalkotást napolják el 2015-re, mert annak költségvetési vonzata van, amivel az idei
költségvetésben nem számoltak.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő kéri, hogy azért addig is árak területén tájékozódjon a
polgármester.
Az előterjesztéssel kapcsolatban nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az
alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
92/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a településképi véleményezési eljárásról szóló
rendelet megalkotását 2015. december 31-ig elhalasztja.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. december 31.
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7. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Kurucz Attilánét, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági
álláspontot.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztést a bizottság megtárgyalta, és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy Antal Pétert bízzák meg, a pontos műszaki tartalom
meghatározásával, melyet a 7 korábbi ajánlattevőnek ki kell küldeni, a határidő hogy Antal Péter
ezt elkészítse szeptember 8. Ezután megint kell egy záros határidőt szabni az új ajánlatok
elkészítésére.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
93/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete, megbízza Antal Pétert, hogy készítse
el a térfigyelő rendszer kiépítésére vonatkozó árajánlatok bekéréséhez a pontos műszaki
tartalom leírását és a tételes árazatlan költségvetési kiírást. A Képviselő-testület felkéri a
polgármestert, hogy az előzőekben meghatározott műszaki dokumentáció alapján kérje be
az árajánlatokat, melyeket elbírálás céljából a Képviselő-testület soron következő ülésén
terjesszen elő.
Felelős: polgármester
Határidő: soron következő ülés
8. Telekalakítási szerződés jóváhagyása – Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz.
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Kurucz Attilánét, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági
álláspontot.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és
javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a telekalakítási szerződést hagyja jóvá és hatalmazza fel a
polgármestert az aláírására.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
94/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Komáromi u. 2544/1-4, 2494 hrsz-ú
ingatlanok telekalakítása tárgyában elkészített telekalakítási szerződést jóváhagyja és
felhatalmazza dr. Császár Károlyné polgármestert a szerződés aláírására.
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Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
9. Tájékoztatás fejlesztési hitel felvételének kormányzati engedélyezéséről és a
belterületi utak aszfaltozása tárgyában bekért árajánlatokról
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Kurucz Attilánét, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági
álláspontot.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és
azt javasolja, hogy a legszükségesebb útjavításokat el kell végezni. Annyiban egészíti ki, hogy ha
mégis sikerül megkapni a 40 millió forintos hitelt, akkor azokat az utcákat, ahol aszfaltozás lesz,
nem kell kijavítani. Az útjavítás költségekre 1 millió forint előirányzat átcsoportosítás szükséges.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
95/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a legszükségesebb
útjavításokat haladéktalanul el kell végeztetni. Az útjavítások fedezetére az intézmények
2014. évi költségvetésében szereplő karbantartási kiadási előirányzatokból összesen 1
millió forintot átcsoportosít az Önkormányzat útépítési, útkarbantartási kiadási
előirányzataira.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a bizottsági ülésen elhangzott egy olyan
javaslat, hogy az útjavítások költségeinek további fedezetét a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői
létszámának 1 fővel történő csökkentésével kellene biztosítani. A Bizottság végül nem fogadta el
az erről szóló javaslatot, azonban az utak olyan rossz állapotban vannak, hogy annak ellenére is,
hogy a jegyző asszony tiltakozni fog, javasolja a létszámcsökkentést annak érdekében, hogy legyen
fedezet a további útjavításokra.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy köszönhetően az előzőleg megszavazott
plusz egy álláshelynek és annak, hogy a nyári igazgatási szünetben nem volt ügyfélfogadás sok
hátralékos feladatot elvégeztek, így valamelyest javult a helyzet. Ezúttal is megköszöni a
Képviselő-testületnek ezeket az intézkedéseket. Azonban koránt sem sikerült minden hátralékos
feladatot elvégezni, illetve jelenleg az önkormányzati választás előkészítése folyik, mely komoly
plusz terhet ró a Hivatalra. A létszámleépítéssel nem ért egyet, mert egyre szaporodnak a
feladatok. Ha a Képviselő-testület mégis a létszámcsökkentés mellett dönt, mert ezzel lehet
javítani az utak állapotán, tudomásul veszi a döntést.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát

8

Szavazatarányok:
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
96/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Polgármesteri
Hivatal létszámát 1 fővel csökkenti. Felkéri a jegyzőt a szükséges munkáltatói
intézkedések megtételére
Felelős: jegyző
Határidő: 30 nap
10. A kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
szóló rendelet jóváhagyása
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Kurucz Attilánét, a Pénzügyi, Településfejlesztési és
Környezetvédelmi Bizottsági elnökét, hogy ismertesse az előterjesztéssel kapcsolatos bizottsági
álláspontot.
Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Bizottság megtárgyalta, és
javasolja a Képviselő-testületnek elfogadásra a rendeletet.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014.(VIII.29.) önkormányzati rendelete
a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteiről
A rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a jegyzőkönyv a
mellékletét képezik.
11. Választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőt, hogy
ismertesse az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a tavaszi országgyűlési képviselő választás
előtt a Képviselő-testület 4 évre megválasztotta az Szavazatszámláló Bizottságok tagjait. A tagok
mandátuma természetesen az önkormányzati választásra is szól. A választási eljárásról szóló
törvény értelmében az önkormányzati választást megelőzően két újabb bizottságot kell választani,
az egyik a helyi választási bizottság, melynek többek között feladata a jelöltek nyilvántartásba
vétele, a szavazólapok jóváhagyása, stb. és a választás törvényes lebonyolításának felügyelete. A
legutóbbi népszámláláson Csörögben 25 főnél többen vallották magukat roma nemzetiségűnek,
ezért a törvény értelmében a Nemzeti Választási Bizottság kiírta a települési roma nemzetiségi
önkormányzati képviselő választást is. Ezért szükséges a nemzetiségi szavazókör
szavazatszámláló bizottságát is megválasztani. Kéri a Képviselő-testületet, hogy az írásbeli
előterjesztésben részletezettek szerint válasszák meg a bizottságok tagjait.
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A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
97/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. § alapján az alábbiak szerint megválasztja a helyi választási
bizottság tagjait és póttagjait:
Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:
Tagok:
Durdáné Jambrik Krisztina Csörög, Munkácsy M. u. 31.
Kovács Hajnalka Csörög, Zöldfasor u. 11.
Pantaliné Mátyus Otília Csörög, Kolozsvári u. 29.
Póttagok:
Madarász János Csörög, Vörösmarty u. 2.
Pethő Éva Csörög, Arany J. u. 40.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. § és 311. § (1) bekezdés d) pontja alapján a nemzetiségi
szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjait és a szavazatszámláló bizottságok
póttagjait az alábbiak szerint megválasztja:
Nemzetiségi szavazókör szavazatszámláló bizottságának tagjai:
Tagok:
Drenkovics Jánosné Csörög, Kossuth L. u. 5.
Károlyi Józsefné Csörög, Duna u. 17.
Korodi Szidónia Csörög, Arany J. u. 30.
Szavazatszámláló bizottságok póttagjai:
Baranyiné Gáspár Mónika Csörög, Vörösmarty u. 17.
Bartalis Mónika Csörög, Arany J. u. 32.
Molnár Fanni Csörög, Vörösmarty u. 3/B.
Robota Sándorné Csörög, Arany J. u. 54.
Szabó Rita Csörög, Kisfaludy u. 10.
Terman Orsolya Csörög, Arany J. u. 11.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
12. Óvodavezetői pályázat elbírálása
Dr. Császár Károlyné polgármester ismerteti, hogy az óvodavezetői pályázatra összesen egy
személy nyújtotta be pályázatát, a jelenlegi megbízott óvodavezető Osikóczki Csabáné. A kiírási
feltételeknek megfelel, javasolja a Képviselő-testületnek, hogy az előterjesztés szerinti határozati
javaslat alapján hozzanak döntést Osikóczki Csabáné intézményvezetői megbízásáról.
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A képviselőknek nincs észrevétele és kérdése, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
98/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 67. §-a, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 2122. §-ai alapján magasabb vezetői megbízás keretében megbízza Osikóczki Csabánét a
Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda intézményvezetőjévé 2014. szeptember 1-től 2019.
augusztus 15-ig terjedő határozott időtartamra.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. szeptember 1.
13. Csiri-Biri Napközi Otthonos Óvoda felülvizsgált alapdokumentumainak
jóváhagyása
Dr. Császár Károlyné polgármester gratulál az óvodavezetői megbízáshoz, és átadja a szót
Osikóczki Csabáné óvodavezetőnek.
Osikóczki Csabáné óvodavezető elmondja, hogy augusztus 1. napjától ismét csak 5 fő
óvodapedagógus van az óvodában. Egy kolléganő munkaviszonya megszűnt, mert a lakóhelyéhez
közel Gödön kapott állást. Az álláspályázat ki van írva.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő kérdése, hogy hány bölcsődést sikerült felvenni?
Osikóczki Csabáné óvodavezető tájékoztat 5 bölcsődés korú gyermeket vettek fel, akik a
létszámszámítás szempontjából két főnek számítanak így most 65 fő a számított létszám (60+5).
Kurucz Attiláné képviselő megkérdezi, hogy mikor lehet vinni reggel a gyerekeket? Délután
mikor mennek el a gyerekek? Most az új oktatási év kezdetén úgy kellene eleve bevezetni, hogy a
gyerekeket nem is lehet elvinni csak uzsonna után.
Osikóczki Csabáné óvodavezető reggel fél hét és háromnegyed hét között már mindig van, aki
fogadja a gyerekeket.
Viszus István képviselő elmondja, hogy reggel már 6.45-kor lehet vinni a gyerekeket, ezt ő is
tanúsítja.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, más óvodában is úgy van, hogy például 16 óráig ott
kell maradni a gyerekeknek, és csak külön indokolt esetben írásos kérelemre lehet korábban
kikérni.
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Kurucz Attiláné képviselő véleménye szerint erélyesnek kell lenni, napközben be kell zárni az
ajtót, ezeknek a gyerekeknek nagy szüksége lenne, arra, hogy ne az utcán legyenek délután.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy az Óvoda alapdokumentumainak
felülvizsgálata a szervezeti átalakítás miatt volt szükséges. Az Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzata, Pedagógia Programja, Házirendje került felülvizsgálatra illetve elkészült az Óvoda és
a Polgármesteri Hivatal közötti munkamegosztási megállapodás is. Kéri, hogy a határozati
javaslatok alapján szíveskedjenek jóváhagyni az Óvoda alapdokumentumait.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatait.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
99/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az intézményátszervezés keretében
jóváhagyja a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde felülvizsgált és módosított
Szervezeti és Működési Szabályzatát, Pedagógiai Programját és Házirendjét.
Felelős: polgármester + intézményvezető
Határidő: 2014. szeptember 1.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
100/2014. (VIII.27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 10. § alapján a Csiri-Biri
Napközi Otthonos Óvoda (2014. szeptember 1-től Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda
Bölcsőde) gazdálkodási feladatainak ellátására kijelöli a Csörögi Polgármesteri Hivatalt és
jóváhagyja a két költségvetési szerv közötti munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét
rögzítő munkamegosztási megállapodást.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
14. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy minden képviselő részére kiosztásra került
a Sződi Hunyadi János Általános Iskola igazgatójának levele. Az Igazgató Úr személyesen is
megkereste őt a Polgármesteri Hivatalban, azzal, hogy a KLIK a tanításhoz szükséges eszközöket
nem biztosítja, és bármilyen segítséget szívesen fogadna.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy tudomása szerint volt az iskolának
Alapítványa, az nem segít?
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Viszus István képviselő megkérdezi, hogy mihez kell ilyen drága vágókorong? A festésben
lehetne segíteni. Keresni tud még függönyt otthon, amit oda tud adni.
Kurucz Attiláné képviselő javasolja, hogy 50 ezer forintot adjunk és a közmunkások 2 napra
átmennek segíteni.
Gergely László képviselő felveti, hogy mikor mi kértük Sződtől, hogy az edzésekre
használhassák a focisták a focipályát, akkor nemet mondtak.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy a sződi temetőben többszörös árat kell
fizetniük a csörögi lakosoknak ugyanazért a sírhelyért, mint a sződi lakosoknak. Az iskolának
éveken keresztül súlyos milliókat fizettünk ki az oda járó gyerekeink után, mégis igyekeztek
megszabadulni a gyerekeinktől.
Dr. Császár Károlyné polgármester szerint az önkormányzatunk szűkös anyagi helyzete nem
teszi lehetővé, hogy anyagilag támogassuk a sződi iskolát, de 2 fő közmunkást kertrendezéshez,
udvartakarításhoz fel tudunk ajánlani.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
101/2014. (VIII. 27.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzat
szűkös anyagi helyzete miatt nem tud pénzbeli támogatást nyújtani a Sződi Hunyadi
János Általános Iskola részére.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felajánlja a Sződi Hunyadi János
Általános Iskola részére 2 fő közmunkás segítségét.
Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
Viszus István képviselő kérdései:
- Falunapon miért nem volt mobil illemhely?
- Van egy bűnöző, aki a váci rendőrkapitányságon fel lett jelentve, mégis a mai napig a
faluban száguldozik, életveszélyesen. A közbiztonságot ez rontja.
- A gyógyszertár tényleg jó, de kár, hogy szerdán nincs nyitva. Lehetne-e tenni valamit
ezügyben?
- A kiküldött felszólítások hatására a gazos telkek területén nagy a javulás, de még
mindig kinn vannak a kövek az úton.
- Szabadság utca egyik oldala a Natura 2000 minősítés alá tartozik, és ott az út is
járhatatlan. Kinek a tulajdona az út?
- MÁV állomáson nincs beálló és hangosbemondó. Most hogy vonatpótló buszok
járnak, ott aztán végképp nincs semmi, az út szélén állnak a gyerekek, de van olyan is,
hogy a busz már tele van mire Csörögre ér, és meg sem áll.
- A lézer show-t nem lehetett látni a Falunapon.
Dr. Császár Károlyné polgármester válaszol a kérdésekre.
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A Falunap mindössze 16.00 – 21.00 óráig tartott, az óvodába be lehetett menni és
sürgős esetben lehetett használni a mosdót. Egy darab mobil WC 30 ezer forintba
került volna, ezt pénzkidobásnak érezte.
A közbiztonsággal kapcsolatosan a körzeti megbízottal fog beszélni.
A Szabadság utca közterület, az önkormányzat tulajdona, meg fogja nézni.
A MÁV-nak a személyek, mint utasok az ügyfelei, nekik kellene panaszt tenni.
A lézer lámpákat az esős idő miatt a sátor alá kellett felszerelni, ezért nem lehetett
látni az égbolton.

Kurucz Attiláné képviselő kérése, hogy ne mindig ugyan az a pár személy legyen a közmunkára
alkalmazva, új személyeket is fel kellene venni.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja még, hogy köszönő levelet fog írni, Hencz
Józsefnének, és Drenkovics Sándornénak, akik az áramot biztosították, az áteresz építéséhez.
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:

Gergely László
képviselő
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