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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 hiányzik és távolmaradást előre nem jelezte. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti
tervezett napirendi pontokat, valamint kéri két további napirend felvételét: a Versenyképes
Közép-Magyarország Operatív Program keretében benyújtandó projektek összeállítására,
valamint a szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem benyújtására vonatkozó napirendi
pontokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Kovácsné Hidasnémeti
Enikő 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. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
5. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
6. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
Előterjesztő: polgármester
7. Gyermekétkeztetési szerződés felülvizsgálata
Előterjesztő: polgármester
8. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal székhelyének, valamint a Polgármesteri
Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Előterjesztő: jegyző
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9. Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem
Előterjesztő polgármester
10. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program keretében benyújtandó projektek
Előterjesztő polgármester
11. Egyebek
Zárt ülés
12. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: polgármester
13. Iskoláztatási támogatás iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
14. Önkormányzati segély iránti kérelmek elbírálása
Előterjesztő: polgármester
1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést a következőkkel egészíti ki: a 91/2014
(VIII.27) sz. határozathoz fűzi, hogy az iskola-egészségügyi feladatokra kötött szerződés
felülvizsgálatával kapcsolatban hozott döntés szerint dr. Bonyhády Elemér háziorvosnak elküldte
a szerződéstervezetet, de ő semmilyen módon nem reagált arra.
Ezután a környező gyermekorvosokhoz megkereséssel fordult, hogy ellátnák-e a feladatot
Csörögben. Sajnos egyik sem tudta vállalnia, így amíg nem sikerül új orvost találni, addig a
jelenlegi szerződés marad érvényben, hiszen ellátatlanul nem maradhat az óvoda.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő kérdése, hogy szerződés szerint mi a helyzet most?
Dr. Császár Károlyné polgármester a szerződésben nincs rendelkezés a szerződés
megszüntetésének, felmondásának feltételeiről.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő kérdése, hogy dr. Bonyhády Elemér felmondta a
szerződést?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy nem mondta fel és semmit nem válaszolt
a megkeresésre.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő megkérdezi, hogy nem kellene akkor erről egy
értesítést küldenie neki, hogy él a szerződése?
Viszus István képviselő ez azt jelenti, hogy amíg nincsen felmondva a szerződés, addig az élő
szerződés?
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint igen, ez egy élő szerződés, a doktor urat senki nem
értesítette arról, hogy megszűnt volna a szerződése. Egyik fél részéről sem történt felmondás.
Dr. Császár Károlyné polgármester az eddigiekkel kapcsolatosan szeretné tájékoztatni a
képviselő-testületet az óvodában előfordult agyhártyagyulladásos eset kapcsán, hogy milyen
levelezés folyt az ügyben, melyet az alábbiak szerint felolvas:
- az óvodavezető 2014. szeptember 4-én készített írásos feljegyzése:
„Csörögi Csir-Biri Egységes Óvoda Bölcsőde
Feljegyzés
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Készült 2014. szeptember 4.
2014. szeptember 4-én a délelőtti órákban Osikóczki Csabáné intézményvezető azzal a kérdéssel
fordultam telefonon keresztül dr. Bonyhády Elemér óvodaorvoshoz, hogy segítségét kérjem. Elmondtam,
hogy egy óvodás kisfiú kórházba került agyhártyagyulladás gyanúval. Kérdeztem, mit kel tennem, mint
intézményvezetőnek az óvodába járó gyerekek védelme érdekében, kit kell értesítenem, mi a teendő.
Válaszul közölte, hogy ő jelenleg nem az óvoda orvosa, a képviselő-testület döntése értelmében már nem ő
látja el az óvoda orvosi feladatokat. Kérdeztem, annyiban sem segít, hogy kell-e értesítenem az ÁNTSZt? Válaszul közölte, hogy ő ebben nem tud segíteni.
Csörög 2014-09-04 Osikóczki Csabáné int. vezető”
az óvodavezető 2014. szeptember 4-én készített újabb írásos feljegyzése:
„Csörögi Csir-Biri Egységes Óvoda Bölcsőde
Feljegyzés
Készült 2014. szeptember 4.
2014. szeptember 4-én a délelőtti órákban a polgármester és a jegyző tájékoztatott, hogy az
önkormányzatnak élő szerződése van dr. Bonyhády Elemérrel, tehát forduljak hozzá újra. 11 óra 45
perckor újbóli telefonos megkeresésemre annyit mondott, hogy intézményvezetőként nincs teendőm, ő
hivatalból utána jár az esetnek és tájékoztat. Elmondta, hogy az új szerződés már nála van, 3 napos
határidőt kapott az aláírásra.
Csörög 2014-09-04 Osikóczki Csabáné int. vezető”
Polgármester levele dr. Bonyhády Elemérnek 2014. szeptember 5-én:
„Tisztelt Doktor Úr! A Csiri-biri Óvoda vezetője 2014. szeptember 04-én /csütörtök/ 11 órakor
arról tájékoztatott, hogy az óvodában egy gyermeknél agyhártyagyulladás gyanúja merült fel. A gyermek
a budapesti Szent László Kórházba került vizsgálatra. Az óvodavezető utasításomra felvette Önnel a
kapcsolatot, mint az intézmény orvosával, hogy a megfelelő intézkedést tegye meg az ügyben. Ön erre
közölte, hogy már nem látja el ezt a feladatot, mivel a képviselő-testület felbontotta Önnel az iskolaorvosi
/óvoda orvosi/ ellátási megállapodást.
Felhívom figyelmét arra, hogy az iskola-egészségügyi ellátásról szóló megállapodás az önkormányzat
részéről a mai napig nem került felmondásra.
Ennek megfelelően az iskola-egészségügyi feladatokat köteles ellátni.
Kérem, hogy a fenti esettel kapcsolatban megtett intézkedésekről írásban 24 órán belül tájékoztasson.
Csöörg, 2014. szeptember 05. Dr. Császár Károlyné polgármester”
Dr. Bonyhády Elemér a választ 24 órán belül megírta, majd hazament Kismarosra, ahol a
választ postára adta – nem kézbe adta át helyben Csörögben – így a levél csak 5 nap
múlva érkezett meg a Polgármesteri Hivatalba. Rossz elgondolni, hogy mi lett volna, ha
egy fertőző agyhártyagyulladásos eset lett volna.
Dr. Bonyhády Elemér válaszlevele, mely 2014. szeptember 10-én postai úton érkezett a
Polgármesteri Hivatalba a következőket tartalmazta:
„Tisztelt Polgármester Asszony! Megkaptam a 2014.09.015-én dátumozott levelét /kihordó 12
20perckor adta át/, melyben tájékoztat arról, hogy az önkormányzat nem mondta fel az iskolaorvosi
feladatokra kötött megállapodást. Egyben felszólít, hogy tájékoztassam az óvodában történt
agyhártyagyulladásos gyermek esetéről. Felszólítástól függetlenül a szükséges intézkedést már tegnap
megtettem.
Felszólításra írom válaszomat 2014. 09. 05-én 12 ó 35 perckor.
Beszéltem a váci kórház gyermekosztály orvosával, aki arról tájékoztatott, hogy serosus
agyhártyagyulladást diagnosztizáltak a gyermeknél. Beszéltem az ANTSZ váci hivatalának
járványügyi munkatársával. Az egyeztetés eredményéről és a teendőkről tájékoztattam a vezető óvónőt
2014.09.04.-én 12.17 perckor. Megbeszéltük a teendőket.
A gyermek a budapesti László Kórházban fekszik, a tájékoztatás szerint elfogadható állapotban.
2014.09.05. 12 35 perc Dr Bonyhády Elemér orvos”
A doktor úr egyébiránt egyetlen alkalommal értesített az elmúlt időszakban arról, hogy
szabadságon van, és egyáltalán nem értesített arról, hogy más településen tartósan
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helyettesít valakit, holott ezt kötelessége lenne megtenni a felé az Önkormányzat felé,
amellyel ellátási szerződése van.
Dr. Császár Károlyné polgármester a beszámolóban leírtak alapján kéri a Képviselő-testületet,
hogy a 96/2014. (VIII.27.) számú határozatát vizsgálja felül, és a 2015. évi költségvetés
előkészítésekor hozzanak döntést a Polgármesteri Hivatal létszámáról.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
108/2014.(X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 96/2014. (VIII.27.) számú
képviselő-testületi határozatát felülvizsgálva akként módosítja, hogy a Polgármesteri
Hivatal létszámának kérdéséről a 2015. évi költségvetés tervezésével egyidejűleg kell
döntést hozni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2015. évi költségvetés képviselő-testület általi jóváhagyása
A képviselők a beszámolót tudomásul veszik és a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
109/2014.(X.2.) 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 alábbiakról tájékoztatja a képviselőket:
- Az „Itthon vagy, Magyarország szeretlek” című pályázaton 325.000,- Ft-ot nyertünk, és
ezúton is külön meg kell köszönnie Korodi Szidónia munkáját. Nagyon jól sikerült
rendezvény volt, délelőtt a Népmese napja, került megrendezésre, vendégekkel. Ez idő
alatt lehetett megnézni a rajzpályázatra érkezett 150 pályaműből készült kiállítást is. A
bírálóknak nem volt könnyű dolguk. A megjelenteket meg is vendégelték. Díjakat kaptak
a győztesek, de mindenki kapott ajándékot, aki részt vett a pályázaton.
- Este 20.30-kor tűzgyújtás volt, Lakatos Sándor közmunkás nagyon szép nagy tüzet rakott,
készültek képek is, a következő Csörögi Hírlevélben láthatóak lesznek.
- A Zöld-Híd Régió Kft. Társulási ülésén az a döntés született, hogy 2015-ben nem fog
emelkedni a szemétszállítási díj.
- Az útépítési tervek végre jogerőre emelkedtek, a vállalkozó benyújtotta a végszámlát az
eddig visszatartott 20%-ról, ami 607.000 forint összegű. A tervezővel kötött szerződésünk
úgy szól, hogy ha a vállalkozónak felróható okból késik a jogerős tervek átadása, akkor
kötbér fizetési kötelezettsége keletkezik. A vállalkozó leírta, hogy a késedelem oka a MÁV
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volt, mivel a vasút korszerűsítés miatt csúszott az engedélyek kiadása. Javasolja, hogy
kötbért ne foganatosítsuk, mivel nem neki felróható okból teljesített késedelmesen.
Gergely László képviselő egyetért a javaslattal, mivel a tervező ezen kívül ingyenesen is
szaktanácsot adott és kialakult egy jó kapcsolat, kár elrontani.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
110/2014.(X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Csörög Község
Önkormányzata és a Vicafer Kft. közötti szerződés alapján elkészítet útépítési tervek
késedelmes teljesítése nem a Vicafer Kft-nek felróható ok miatt történt, ezért kötbér nem
érvényesíthető. A Képviselő-testület felhatalmazza polgármestert, hogy a tervezési díj
hátralékának (tervezési díj 20 %-a) kifizetéséről intézkedjen.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné polgármester az alábbiakkal egészíti ki:
• Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde korábbi jegyző munkaügyi perében az elsőfokú
ítéletet megfellebbezte mindkét fél, a másodfokú bíróság 2014. november 17-re
tűzte ki a tárgyalást.
• Török Lászlóné csörögi lakos által az önkormányzat ellen indított perben ítélet
született első fokon, az ítélet szerint meg kell építenünk neki a vízelvezetési
lehetőséget, és a szakértői díjat is ki kell fizetnünk. Ezen az alapon Csörög összes
utcájában az út mélyebb oldalán lévő ingatlan tulajdonosok perelhetnének. Az
ítélet alapján az önkormányzatnak kellene megépítenie egy olyan rácsot, ami az út
túloldalán levő belvízelvető árokba vezetné a vizet, az ítéletet megfellebbezzük.
Ezen túl az ingatlannal szembeni tulajdonost felszólítottam 2014. október 31-i
határidővel, a házuk előtti vízelvezető árok feletti beton helyett rácsozat
készítésére, mely az ott megépített belvízelvezető árokba vezeti a telkéről kiömlő
vizet.
• A korábban ÖNHIKI-nek nevezett kiegészítő támogatásra, 5 millió forint
összegben beadtuk a pályázatunkat.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
111/2014.(X.2.) Képviselő-testületi határozat:
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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.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
112/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat jelenlegi
pénzügyi helyzetéről szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
4. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(III.14.) önkormányzati
rendelet módosítása
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 a rendeletet elfogadásra.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja az alábbi rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
7/2014. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló
3/2014.(III.14.) rendelet módosításáról
Az előterjesztett rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a jegyzőkönyv
mellékletét képezik.
5. Tájékoztatás az önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Kurucz Attiláné bizottsági elnöknek.
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Kurucz Attiláné bizottsági elnök elmondja, hogy a napirendet a bizottság megtárgyalta, és
javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
113/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2014. évi
gazdálkodásának első félévi helyzetéről szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.

6. Térfigyelő kamerarendszer kiépítésére beérkezett árajánlatok elbírálása
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 az MV NetSystems Kft. megbízását a munkával. Ezenkívül
javasolja a Bizottság, hogy a Képviselő-testület a polgármestert hatalmazza fel műszaki ellenőr
megbízására.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatait.
Szavazatarányok:
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
114/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a benyújtott
árajánlatok alapján az MV NetSystems Kft-t (7622 Pécs, Nyírfa u. 24.) bízza meg a
település térfigyelő rendszerének kiépítésével.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a vállalkozási szerződést
megkösse.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
Szavazatarányok:
5 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
115/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
térfigyelő rendszer kiépítés kivitelezésének műszaki ellenőrzésére a jogszabályban előírt
feltételeknek megfelelő műszaki ellenőrt bízzon meg.
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Felelős: polgármester
Határidő: 30 nap
7. Gyermekétkeztetési szerződés felülvizsgálata
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.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
116/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja az előterjesztés szerinti
gyermekétkeztetési szerződés tervezetét. A Képviselő-testület felhatalmazza a
polgármestert a szerződés aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
8. Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal székhelyének,
valamint a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester átadja a szót Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyzőnek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a székhely módosításra a költözés miatt
van szükség, a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának további módosítása pedig azért
szükséges, mert néhány kötelező elem is hiányzott, és egyúttal az is pótlásra került. Elmondja,
hogy az Önkormányzat székhelyének módosítása viszont az SZMSZ-ről szóló rendelet
módosításával történhet meg, ezért van szükség a rendelet módosításra. Kéri, hogy ennek
megfelelően az előterjesztés alapján szíveskedjenek jóváhagyni a hivatal alapító okiratának, illetve
az Önkormányzat SZMSZ-ének módosítását.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
117/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a Csörögi Polgármesteri
Hivatal alapító okiratának módosítását és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát. A
Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a
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változások Magyar Államkincstár által vezetett törzskönyvi nyilvántartáson történő
átvezetéséről.
Felelős: polgármester
Határidő: 15 nap
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal jóváhagyja az alábbi rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2014. (X. 6.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló
3/2011.(III.20.) rendelet módosításáról
Az előterjesztett rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a jegyzőkönyv
mellékletét képezik.
9. Szociális célú tűzifa támogatás iránti kérelem
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy ismét kiírta a Belügyminisztérium a
szociális tűzifa pályázatot. Ebben az évben 174 erdei m³ fára pályázhatunk, az önrész
köbméterenként 1000,- Ft+áfa, azaz 220.980,- Ft. Az Önkormányzatot terheli még a szállítási
költség is, de emlékeztet, hogy a 2014 évi költségvetésben terveztek erre a kiadásra. Erről kell
most dönteni, mivel a pályázat benyújtásához az önrész biztosításához ez a határozatszám
szükséges. Emlékeztet még, hogy tavaly 2000 Ft volt az önrész köbméterenként és 84 m³-t
kaptunk a pályázat keretében, melyet saját erőből még 24 köbméterrel kiegészítettünk.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
118/2014.(X.02.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a települési
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő
támogatásáról szóló 46/2014. (IX.25.) BM rendelet alapján szociális célú tűzifa
vásárlásához az alábbiak szerinti támogatási igényt nyújtja be.
Támogatási igény:
174 erdei m3 x 14.000 Ft/erdei m3 + áfa = 2.436.000 Ft + áfa,
összes támogatási igény: bruttó 3.093.720 Ft.
Saját forrás:
174 erdei m3 x 1000 Ft/erdei m3 + áfa = 174.000 Ft +áfa,
összes saját forrás bruttó 220.980 Ft.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a bruttó 220.980 Ft saját forrást az Önkormányzat
2014. évi költségvetése szociális ellátások kiadási előirányzata terhére biztosítja.
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A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a tűzifa szállításából adódó költségeket az
Önkormányzat 2014. évi költségvetése terhére vállalja.
Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a fentiek szerinti
támogatási igény benyújtásáról.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október 6.
10. Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
keretében benyújtandó projektek
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, hogy Csörög Község Önkormányzata részéről
minden szóba jöhető fejlesztés, ami felmerült, úgy mint: utak, iskola, Faluház, önkormányzat
ingatlanjainak energetikai korszerűsítése, járdaépítés, munkahelyteremtő eszközök és terek, ipari
park, egészségház bővítése, stb. kerüljenek megküldésre a Pest Megyei Önkormányzat részére,
annak érdekében, hogy a 2014-2020 közötti uniós forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések
között szerepeljenek.
A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
119/2014. (X.2.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög Község
Önkormányzata részéről a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
(VEKOP) keretében az elhangzottak szerinti projektek kerüljenek megküldésre a Pest
Megyei Önkormányzat részére, annak érdekében, hogy a 2014-2020 közötti uniós
forrásból megvalósítani tervezett fejlesztések között szerepeljenek.
Felelős: polgármester
Határidő: 2014. október 6.
11. Egyebek
Viszus István képviselő kérdése, hogy tud-e róla a Polgármester Asszony vagy a Jegyző
Asszony, hogy a Vörösmarty u. – Tölgyfa u. sarkon nemrégiben megvásárolt ingatlanba a
bejáratot a vízelvezető árok feletti hídon úgy próbálta megszélesíteni a tulajdonos, hogy közben a
vízelvezető árok betonja megrepedt? Félő, hogy ez esetleg a garanciát érinti.
Dr. Császár Károlyné polgármester megígéri, hogy megnézi, és amennyiben szükséges
felszólítja, az eredeti állapot helyreállítására.
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Gergely László képviselő hozzászólásában előadta, hogy a legutóbbi Csörögi Hírlevél számában
az elmúlt négy évről szóló beszámolóban valótlanságok szerepelnek. Elmondja, hogy a 2010. évi
polgármesteri átadás-átvételi jegyzőkönyv alapján nem csak tartozások voltak, hanem az
önkormányzat bankszámláin 42 millió forint volt. Tehát a Hírlevélben leírt 26 millió forint
tartozásnak megvolt a fedezete.
Dugántsi Ildikó alpolgármester elmondja, hogy ez nem valótlanság, mivel ennek a 26 millió
forint tartozásnak nem volt fedezete. A bankszámlán lévő lekötött pénzt csak az óvoda
berendezésére lehetett fordítani, illetve 7,2 millió forint a kivitelező Szirt Kft. visszatartott pénze
volt.
További kérdés és hozzászólás nem lévén dr. Császár Károlyné polgármester a nyilvános ülést
bezárja.
A Képviselő-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást.
A zárt ülést követően dr. Császár Károlyné polgármester emléklap átadásával megköszöni a
Képviselő-testületnek az elmúlt 4 évben végzett munkáját.
További napirend, kérdés és hozzászólás nincs, ezért dr. Császár Károlyné polgármester
megköszöni a részvételt és az ülést bezárja.
K.m.f.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítem:
Kovácsné Hidasnémeti Enikő
képviselő
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