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Napirend előtt:
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
képviselő-testület határozatképes.
1.Települési képviselő és PTK bizottsági tag esküjének letétele.
*Tájékoztatta továbbá a képviselőket, hogy Jakab Helga települési képviselő írásban
lemondott képviselői magdátumáról. A helyi választási iroda vezetője, a jegyző e tényről
értesítette a helyi választási bizottság elnökét Pantaliné Mátyus Ottiliát, aki összehívta a helyi
választási bizottságot.
A HVB a 2010. október 3. napi választási jegyzőkönyvet áttekintette és megállapította, hogy
kislistán a következő legtöbb szavazatot kapott - 138 szavazat – személy Szorcsik József és
Viszus István Mihály voltak. Mindkét jelölt írásban úgy nyilatkozott, hogy vállalják a
képviselői mandátumot. Így a HVB sorsolással döntötte el, ki lesz az újonnan belépő
képviselő. A sorsolás az érintettek, a HVB tagjai, a polgármester, az alpolgármester, a HVI
vezetője és egy fő érdeklődő jelenlétében történt.
Ezután a polgármester felkérte a HVB elnökét Pantaliné Mátyus Ottiliát, hogy Viszus István
Mihálytól vegye ki az esküt és adja át részére a megbízólevelet.
Pantaliné Mátyus Ottiliát HVB elnök: Felkéri a megválasztott képviselőt az eskütételre.

„Én, Viszus István Mihály becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom
és másokkal is megtartatom; képviselői tisztségemből eredő feladataimat
Csörög
település fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen
teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
A választási bizottság elnöke átadta a képviselő részére a megbízólevelet. A képviselő a mai
naptól gyakorolhatja képviselői jogait, Jelenlévők gratuláltak Viszus István Mihály
képviselőnek.
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*A PTK bizottságból Garad Attila külsős bizottsági tag korábban lemondott bizottsági
tagságáról. A képviselő-testület a lemondott bizottsági tag helyett, Nagy Mariannát
választotta meg, aki letette az esküt.

„Én, Nagy Marianna becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom
és
másokkal is
megtartatom;
Pénzügyi,
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Csörög település
fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
2.Vagyonnyilatkozatok leadásáról jelentés.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK elnök: A PTK bizottság jelentése, hogy minden
települési képviselő, polgármester, alpolgármester és hozzátartozóik időben leadták
vagyonnyilatkozatukat, így nincs akadálya, hogy a polgármester, alpolgármester és
képviselők jogaikat gyakorolják. Viszus István Mihály újonnan megválasztott képviselőnek
30 nap áll rendelkezésére, hogy benyújtsa a vagyonnyilatkozatát a jogszabályok értelmében.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Most már a teljes képviselő-testületet köszöntve
megállapította, hogy a képviselő-testület határozatképes,- a megválasztott 7 fő települési
közül 7 fő jelen van.
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronikát kérte fel, aki a
felkérést elfogadta.
A kiküldött napirendi javaslat módosítását kezdeményezi: Zárt ülés keretében a birtokvédelmi
per kapcsán az önkormányzat jogi képviselője által összeállított tájékoztatót szeretné
megvitatni a képviselőkkel. Dr. Bonyhády Elemér László képviselő napirendként kéri
felvetetni a képviselő-testületi ülések időpontjának változtatását.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi javaslatot
a módosítással együtt 7 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend:
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatoktól
Előadó: polgármester
1.2. Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester.
1.3. Sződ Község Önkormányzata oktatási hozzájárulás kérelme
Előadó: polgármester
2. Csörög Község Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése –
(rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester, PTK Bizottság
3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati
rendelete az étkezési térítési díjakról (rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.) rendelet
módosításáról (rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
5.
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5.1.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati
rendelete az SZMSZ módosításáról (rendelet-tervezet)
Előadó: polgármester, jegyző
5.2.A Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása
Előadó: jegyző
6. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programja
Előadó: polgármester
7. Tájékoztató az NÖ 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi tervekről.
Előadó: NÖ elnök
8. Belső ellenőrzés ellátása
Előadó: polgármester
9. Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagsági viszony megszüntetése
Előadó: polgármester – szóban
10. Telekhasznosítási kérelem
Előadó: polgármester
11. Képviselő-testület üléseinek időpontja
Előadó: PTK elnök
12. Egyebek
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja a beszámolót a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
75/2013.(II.20.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.2.Tájékozató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a
* Klebelsberg (KLIK) központ munkatársai megnézték az általunk lehetséges megoldásként
megjelölt sajt üzemet, de az nem alkalmas iskola létesítésére. Ezért úgy döntöttek, hogy új
iskolát kell építeni. A tervekhez árajánlatokat kért (Beöthy Mária: 13 millió, Pál Katalin 7-9
millió, Letfusz Kft. 3.594.100 Ft) be a polgármester, amit majd csatolni kíván a Klebelsberg
Kuno Intézményfenntartó Központ felé. A Váci tankerület vezetője mindenben támogatja az
új iskola építését. Javasolni fogja, hogy az árajánlatokat is az intézményfenntartó központ
szerezze be. Sürgősen el kell indítani azt a programot, hiszen 2013. szeptember 1-étől nyolc
szülő kérésére kötelezető az iskolát elindítani.
*A polgárőrök új elnököt választottak Horváth Gábor személyében. A polgármester részt vett
az ülésen, melyen megállapították, hogy új megállapodást kell kötni az önkormányzattal.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő A polgárőrségtől a törvény értelmében beszámolót
lehet kérni, amelyet kér a továbbiakban kötelezővé tenni.
További kérdése, hogy a TANODA működése a kirándulásokon kívül még mire terjed ki?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szombati napokon vannak a foglalkozások;
kézművesség, korrepetálás, angol nyelvoktatás. Múlt pénteken például az óvodában
önkéntesek logopédiai szűrést végeztek.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: a Komáromi utat feltétlenül ki kell javítani.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Válaszában elmondja, hogy a végleges megoldás
rövidtávon nem megoldható. Hosszútávon a javításokhoz (gréderezéshez, aszfaltozáshoz)
árajánlatokat kért be.
Gergely László képviselő: A közbiztonság katasztrofális, már az Alkotmány utcából is
elloptak egy kaput.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Válaszában elmondja, hogy a Váci rendőrkapitány
pályázat útján kívánja kiválasztani az új körzeti megbízottat.
Gergely László képviselő: A körzeti megbízott irodájában feleslegesnek tartja a fűtést, ha
nem tartózkodik ott senki.
Viszus István Mihály képviselő: A Kecskerágóban nagy mennyiségű autógumit tettek ki,
mely veszélyes hulladéknak minősül. Kérdezi, hogy tud-e erről az önkormányzat?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, a hivatal intézkedett, melynek hatására a
környezetvédelmi hatóság az eljárást megindította.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a tájékoztatót a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
76/2013.(II.20.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésről szóló beszámolót.
Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
1.3.Sződ Község Önkormányzata oktatási hozzájárulás kérelme
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a PTK bizottság elnökét ismertesse a
bizottság határozatát.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK elnök: A bizottság egyhangúan (6/2013.(II.20.)
határozat) ajánlja, hogy a Sződ község által kért oktatási támogatást ne fizessük meg a
köznevelési törvényben foglaltakra hivatkozva.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy az önkormányzat képviselő-testülete elutasítja Sződ község
önkormányzatának oktatási hozzájárulás kérelmét, hiszen a köznevelési törvény
rendelkezései szerint az állam átvette az önkormányzatoktól a feladat ellátását,
önkormányzatunk normatív támogatást e célra nem kap, így a működtetett intézménybe járó
tanulók lakóhelye szerinti önkormányzat nem kötelezhető hozzájárulás megfizetésére, mivel
hozzájárulás megfizetése az önkormányzat pénzügyi lehetőségei hiányában nem teljesíthető,
továbbá felkéri a polgármestert, hogy a vagyonmegosztás teljesülése érdekében 30 napon
belül járjon el,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
77/2013. (II.20.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő-testülete elutasítja Sződ község önkormányzatának
oktatási hozzájárulás kérelmét, hiszen a köznevelési törvény rendelkezései szerint az állam
átvette az önkormányzatoktól a feladat ellátását, önkormányzatunk normatív támogatást e
célra nem kap, így a működtetett intézménybe járó tanulók lakóhelye szerinti önkormányzat
nem kötelezhető hozzájárulás megfizetésére, mivel hozzájárulás megfizetése az
önkormányzat pénzügyi lehetőségei hiányában nem teljesíthető, továbbá felkéri
polgármestert, hogy a vagyonmegosztás teljesülése érdekében 30 napon belül járjon el.
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Határidő: - azonnal Sződ értesítése
- 2013.03.21. vagyonmegosztás

Felelős: polgármester

2. Csörög Község Önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetése – (rendelettervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondja, hogy II. fordulóban tárgyalják a 2013. évi
költségvetést és megállapítja, hogy a működési hiány nagyon sok, így nem lehet a
költségvetést elfogadni. Az előbb fejeződött be a PTK bizottság ülése, ahol ugyancsak
megállapítást nyert, hogy működési hiány nem tervezhető. Mindenképpen át kell dolgozni a
költésvetést a PTK bizottság javaslata szerint. Előtte azonban szükséges pár döntést
meghozni;
2.1. Felhatalmazást kér a Vác Város Önkormányzata felé fennálló 15.074.445,- Ft oktatási
tartozás kifizetésére, átutalására 2013. február 21. napi határidővel. Tartozásunk mindenki
előtt ismert és az ÖNHIKI támogatást erre is kaptuk.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy Vác Város Önkormányzata felé fennálló 15.074.445,- Ft oktatási
tartozás átutalására 2013. február 21. napi határidővel sor kerüljön,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
78/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy 2013.
február 21. napján Vác Város Önkormányzata felé fennálló oktatási tartozás átutalásáról
15.074.445,- Ft összegben gondoskodjon.
Határidő: 2013. február 21.
Felelős: polgármester
2.2. A SZIRT Kft azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz, hogy az önkormányzatnál
elhelyezett 3.625. E Ft összeget utalja vissza az önkormányzat, egyúttal a SZIRT Kft. ezen
összegre bankgaranciát nyújt be.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Véleménye szerint a bankgarancia nem
biztonságos.
Dugántsy Ildikó Anna alpolgármester: Ne cseréljük át a pénzt bankgaranciára,- inkább
kössük le azt az összeget..
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy 3.6255.000 Ft összeget az Önkormányzat maximum kétszer 1 hónapos
időtartamra lekösse az OTP Banknál,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
79/2013.(II.20) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az
OTP Banknál 3.625.000 Ft összeget kétszer 1 hónapos időtartamra lekössön.
Határidő: 2013. február 21.
Felelős: polgármester
2.3. Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A bizottság határozata, hogy
több, mint 19 millió Ft működési hiánnyal nem lehet a költségvetést elfogadni. A bizottság
javasolja (11/2013.(II.20.) határozat) a képviselő-testületnek, hogy képviselő-testületi döntés
szerint minden intézményvezető csökkentese a dologi költségvetését 20 %-al.
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Nagyházi Judit óvodavezető : Ez nagyon sok, mivel az Óvoda költségvetéséből állják a
falunapot, a Tanoda is ott működik, az óvoda körüli közterületek locsolás is onnan megy.
Dugántsy Ildikó Anna alpolgármester: A tavalyi költségvetéshez képest, több lett ez évre
betervezve a közüzemi díjaknál ( víz, gáz, villany).
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapodtak, hogy bárki használja az Óvodát, akkor
óra állásokat fognak egyeztetni, illetve egy kútfurás is tervbe van véve a költségvetésben,,- ez
viszont nem az óvoda költségvetését fogja terhelni. Reméli, hogy sikerül a 20 %-os
csökkentést elérni. 2013. február 26-án (kedden) 17.00 órakor rendkívüli ülésen, újra
tárgyaljuk a költségvetést.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Kérdése, hogy a 20%, az összkiadásokból vagy a dologi
kiadásokból értendő? Felhívja a figyelmet, hogy a költségvetésbe tartalék is van betervezve
amely a hiányok pótlására szolgál.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A dologi kiadások csökkentéséről beszélünk.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy az intézményvezetők, szakfeladat koordinálók 20%al csökkentsék
az intézmény, illetőleg a szakfeladatok dologi kiadásait, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
80/2013.(II.20) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőket, szakfeladat
koordinálókat hogy költségvetési tervezetük dologi kiadásait 20%al csökkentsék.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2013. február 25.
2.4. Dr. Császár Károlyné polgármester: A dologi kiadások 20%-os csökkentése után, ha
még mindig működési hiány mutatkozik,- azt is tudni kell kezelni.
*aki egyetért azzal, hogy a még ezután is fennmaradó működési hiány az egyéb központi
támogatás sor alatt jelenjen meg,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
81/2013. (II.20.) határozat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a még ezután is fennmaradó működési hiány az
egyéb központi támogatás sor alatt jelenik meg.
Felelős: intézményvezetők
Határidő: 2013. február 25.
2.5. Dr. Császár Károlyné polgármester: Amennyiben a lecsökkentett költségvetéseket nem
lehet tartani,- átcsoportosítás, költségvetési módosítás végett a képviselő-testülethez kell
fordulni. A költségvetésbe betervezett általános tartalék is azt a célt szolgálja, hogy áthidaljuk
az ilyen helyzeteket.
*aki egyetért azzal, hogy az általános tartalék a váratlan kiadások, nagymértékű
bevételkiesések kompenzálására szolgáljon, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
82/2013. (II.20.) határozat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy az általános tartalék a váratlan kiadások,
nagymértékű bevételkiesések kompenzálására szolgál.
Határidő: 2013. február 25.
Felelős: popűlgármester
2.6. Dr. Császár Károlyné polgármester: A civilszervezetek támogatása maradjon a
költségvetésben?
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Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ha igen, akkor a Áht-ban előírt feltételekkel.
Dugántsy Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint csökkenjen a támogatás itt is
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A csökkentést 50% -ra javasolja, ugyanis látni kell,
hogy nincs pénze az önkormányzatnak, így a civil szervezetek támogatását is csökkenteni
kell.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a 2013. évi költségvetésben a civil szervezetek támogatását 120.000 Ftban állapítsa meg a képviselő-testület, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
83/2013. (II.20.) határozat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2013. évi költségvetésben a civil szervezetek
támogatását 120.000 Ft-ban állapítja meg.
Határidő: 2013. február 25.
Felelős: polgármester
2.7. Lintner Éva pénzügyi vezető: A felhalmozási kiadásokat, az autó eladásából és
fejlesztési hitelből fedezzük?
Az új út építését betervezzük ? Ha igen akkor javasolja, hogy az útterveket nem ebből a
pénzből kellene kifizetni, illetve, hogy a kivitelezést biztos, hogy csak fejlesztési hitelből
tudjuk megvalósítani.
Kérdése továbbá, hogy 15 milliót be kell - e tervezni felhalmozásra?
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A betervezett számítógép hova kellene, hogy
kerüljön?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A hivatalban van rá szükség.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Felajánlja a sződi rendelőjéből felszabadult
számítógépet.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszönettel veszi, és javasolja, hogy az informatikus
mérje fel a gépet.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Hány utat szeretnénk megterveztetni,- 3-at?
Dugántsy Ildikó Anna alpolgármester: A tervekre 5 millió Ft-ot rakjunk félre.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolja az eladó telkeink meghirdetését, hogy
bevétel keletkezhessen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A következő testületi ülésre felmérést készít a telkek
darab számáról és körülbelüli értékéről, helyrajzi szám szerint.
Dugántsy Ildikó Anna alpolgármester: A tervekre az 5 millió Ft összegnek legyen fedezete
a telekeladás.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a felhalmozási kiadásokra 16154 E Ft helyett 6154 E Ft legyen
betervezve, melynek fedezete a gépkocsi és a telkek eladásából fog keletkezni, - az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
84/2013. (II.20.) határozat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a felhalmozási kiadásokra 6154 E Ft összeget
tervez, melynek fedezete a gépkocsi és telek eladások.
Határidő: 2013. február 25.
Felelős: polgármester
2.8.Lintner Éva pénzügyi vezető :Az új útépítésre hitelt kell felvenni, ez mennyi legyen?
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Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő: Létezik olyan, hogy út hozzájárulás a lakosságtól.
Dugántsy Ildikó Anna alpolgármester: Ahhoz rendeletet kell alkotni. A jelenlegi
jogszabályok szerint lehet kérni, de nem kötelező. Fel kell mérnünk a lakosság hozzájárulási
hajlandóságát és ha 2/3-uk vállalja, hogy hozzájárul, akkor kötelezhetjük valamennyi lakost a
hozzájárulás megfizetésére. De! ezt csak akkor lehet elindítani, ha már tudjuk, hogy mi mibe
kerül.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Új útépítésre 50 millió Ft-ot javasol betervezni.
Lintner Éva pénzügyi vezető: A hitelképességi mutatónk alapján évi 13 millió Ft-ot tudnánk
törleszteni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ha így van, akkor módosítja javaslatát és 80 millió
Ft-ot javasol útépítési hitelnek beállítani.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Javasolja kivenni a költségvetés tervezetében szereplő
tranzakciós illetéket és helyette kamatra tervezzenek 800 ezer Ft-ot.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a 80 millió hitel beállítását a költségvetésbe útépítésre, illetve hogy a
tranzakciós illeték helyett, kamatra tervezzenek 800 ezer Ft-ot, - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
85/2013. (II.20.) határozat
A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 80 millió hitel felvételét a költségvetésbe
betervezi útépítésre, és a tranzakciós illeték helyett, kamatra tervez 800 ezer Ft összeget.
Határidő: 2013. február 25.
Felelős: polgármester
3.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati
rendelete az étkezési térítési díjakról (rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta (7/2013.(II.20.)
határozat) és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet kiegészítéssel.
További kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a PTK határozat
szerinti rendelet tervezetet:
*Aki egyetért azzal, hogy a beterjesztett rendelet-tervezetet a tervezet 2.§-ának
kiegészítésével együtt elfogadjuk;
„2.§. Az Önkormányzat által fenntartott intézményekben az ellátott által fizetendő élelmezési
nyersanyag norma a következők szerint alakul:
CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda:
napi háromszori étkezés:
bruttó 596,- Ft/fő/nap (vásárlási ár)
A szülők a nyersanyagnormát fizetik meg, mely az összeg 80 %, azaz 477,- Ft/fő/nap.” az kérem igennel szavazzon.
Szavazás előtt a polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, így
a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazati arányra, azaz legalább 4 igen
szavazatra van szükség.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal
megalkotta rendeletét.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
3/2013.(II.20.) önkormányzati rendelet
az étkezési térítési díjakról
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4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati
rendelete a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.) rendelet
módosításáról (rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A pénzügyi bizottság tárgyalta (8/2013.(II.20.)
határozat) és elfogadásra javasolja a rendelet tervezetet kiegészítéssel és módosítással,
egyúttal tájékoztatja a képviselőket, hogy a megszavazott rendelet - tervezetet társadalmi
részvételre – egyeztetésre bocsátja a képviselő-testület.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet
tervezetet:
*aki egyetért azzal, hogy a rendelet-tervezet az alábbi kiegészítéssel, módosítással kerüljön
elfogadásra;
„3.§. A R. 14/A.§-a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Kérelemre 50 %-os kedvezményes térítési díjat állapíthat meg a képviselő-testület annak
a szülőnek, akinek gyermeke a helyi óvodába jár és a családjában az egy főre jutó jövedelem
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg és a
népesség-nyilvántartás adatai alapján a család helyi állandó lakos”,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
86/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati rendelet –
tervezetét elfogadja a gyermekvédelem helyi szabályozásáról szóló 11/2006.(IX.13.)
rendelet módosításáról és társadalmi részvételre, egyeztetésre bocsátja.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy beérkezett véleményeket összesítve a következő
képviselő-testületi ülésre a tervezettel együtt terjessze elő.
Határidő: 2013. március 20.
Felelős: jegyző
5.
5. 1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete …/2013.(II….) önkormányzati
rendelete az SZMSZ módosításáról (rendelet-tervezet)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.
évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépő
rendelkezései az önállóan működő polgármesteri hivatalokra is tartalmaznak változást.
Egyrészt szükséges a képviselő-testület SZMSZ-ének módosítása, hiszen a Polgármesteri
Hivatal elnevezését az Mötv. 84.§.(5) bekezdése alapján: Csörögi Polgármesteri Hivatal
elnevezésre kell változtatni, valamint a jegyző feletti munkáltatói jogkör jogosultja ugyancsak
a törvény által változott.
Jelen rendeletmódosítással törvényi kötelezettségünknek teszünk eleget.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
*Aki elfogadja a beterjesztett rendelet-tervezetet, az SZMSZ módosításáról,- az kérem
igennel szavazzon.
Szavazás előtt a polgármester felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, így
a rendelet megalkotásához minősített többségű szavazati arányra, azaz legalább 4 igen
szavazatra van szükség.
A polgármester megállapította, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal
megalkotta rendeletét.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
4/2013. ( II. 28.) önkormányzati rendelet az
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önkormányzat szervezeti és működési szabályzata módosításáról
( A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Emlékezteti a képviselőket, hogy Jakab Helga
települési képviselő lemondott és lemondásával nincs a TRÖNK-nek elnöke. Javasolja a
TRÖNK megszüntetését.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő: Egyetért és javasolja a
polgármesternek, hogy bízza meg összekötőnek a külterületen élő Tolnai Lászlónét, hogy az
információ áramlás zökkenőmentes legyen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javasolja a képviselő-testületnek felkérni a jegyzőt,
hogy a képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatának módosítását a TRÖNK
megszűnése miatt a márciusi képviselő-testületi ülésre készítse elő és terjessze be.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
*aki egyetért azzal, hogy a Településrészi Önkormányzat (TRÖNK) megszűnése miatt az
SZMSZ módosítását a jegyző a márciusi képviselő-testületi ülésre készítse elő,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
87/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy az SZMSZ
módosítását a TRÖNK megszűnése miatt készítse elő és terjessze be a rendelet-tervezetet a
2013. márciusi képviselő-testületi ülésre.
Határidő: 2013. március 20.
Felelős: jegyző
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Mint a PTK bizottság elnöke észrevételezi, hogy
Jakab Helga lemondásával a bizottság létszáma csökkent. Javasolja, hogy bizottsági tagnak
Viszus István Mihályt válassza meg a képviselő-testület.
A polgármester kérdésére Viszus István Mihály megválasztása esetén elfogadja a bizottsági
megbízást.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki egyetért azzal, hogy a PTK bizottságba Viszus István Mihályt tagnak 2013. február 20.
napjával megválassza a képviselő-testület,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
88/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PTK bizottság tagjának 2013. február 20.
napjával megválasztotta Viszus István Mihályt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri a megválasztott bizottsági tagot az eskütételre.

„Én, Viszus István Mihály becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy
Magyarországhoz és annak Alaptörvényéhez hű leszek; jogszabályait megtartom
és
másokkal is
megtartatom;
Pénzügyi,
Településfejlesztési és
Környezetvédelmi bizottsági tisztségemből eredő feladataimat Csörög település
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fejlődésének előmozdítása érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a
magyar nemzet javára gyakorlom.
Isten engem úgy segéljen!
5.2. dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző : Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:Mötv.) 2013. január 1. napján hatályba lépő
rendelkezései az önállóan működő polgármesteri hivatalokra is tartalmaznak változást.
A hivatal elnevezésén túl szükséges a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása,
hogy a jogszabályi változások átvezetésre kerüljenek.
Fentiek előre bocsátása után a Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását és annak
egységes szerkezetbe foglalását terjesztettük el.
A jegyző szóbeli kiegészítésként elmondja, hogy a TANODA működése miatt a 856099
számú szakfeladatot az egyéb oktatási kiegészítő tevékenység végzése miatt szükséges az
alapító okiratba felvenni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolja a 382101 hulladékkezelés és
ártalmatlanítás, valamint a és a 382103-as szennyvíziszap kezelése, ártalmatlanítása
szakfeladatok törlését.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja a Csörögi Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítását az itt
elhangzott kiegészítéssel együtt,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
89/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörögi Polgármesteri Hivatal alapító
okiratát módosítja. Az alapító okirat módosítása a jegyzőkönyv részét képezi.
Felelős: jegyző
Határidő: 15 nap – MÁK felé lejelentés
*aki elfogadja a Csörögi Polgármesteri Hivatal alapító okirata módosításának egységes
szerkezetét a 89/2013.(II.20.) határozatban foglaltakra tekintettel,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
90/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörögi Polgármesteri Hivatal alapító
okiratának egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát elfogadja. Az egységes szerkezetű
alapító okirat a jegyzőkönyv részét képezi.
Határidő: 15 nap – MÁK felé lejelentés
Felelős: jegyző
6. Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programja
Dr. Császár Károlyné polgármester: A Pest megyei Kormányhivatal Szociális - és
Gyámhivatala az ellenőrzés során felhívta a figyelmet a szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás szakmai programjának hiányára, így az most pótlásra került.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: 3 mondatnál szerkezeti, fogalmazási javítási
javaslatai vannak; 3-ik és az 5-ik oldalon a megállapodást „megköti”, az f.) pontnál a
hozzájárulás helyett „hozzájutást” kéri behelyezni.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
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*aki elfogadja, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás szakmai programját az
előterjesztés szerint, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
91/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális étkeztetés és házi
segítségnyújtás szakmai programját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
7. Tájékoztató az NÖ 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi tervekről.
Virág József NÖ elnök: A beszámolót elkészítette és várja a hozzászólásokat.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem ért egyet azzal a megállapítással, hogy nem
vonják be kellőképen az Önkormányzat vezetésébe az NÖ elnökét, hiszen a testületi ülésekre
minden alkalommal meghívják, az előterjesztéseket megkapja, bármikor hozzászólhat,
kérdéseket tehet fel. A hivatalban a jegyzőnő is minden segítséget megad.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika: Ez már régóta probléma, mindig is ezt kérte a
testület, és most is ezt kéri, hogy az elnök konkretizálja a kéréseit.
Virág Jószef NÖ elnök. Már mindenki tudja, hogy a MÁV kertnél indul a munka, de neki
nem szólt senki.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ez még csak egy pletyka szintű információ, ezért nem
kaphatott róla tájékoztatást. A múlt hét pénteken volt a Munkaügyi központban a
közmunkáról tájékoztatás, ahova hívtuk az Elnök urat is, de Ő nem jelent meg.
Virág József NÖ elnök: Az országos cigány önkormányzattól sem kap tájékoztatást. Így az
óvodába meghiúsult a cigánytánc megszervezése, mivel a szülők nem mutattak érdeklődést.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a tájékoztatót az NÖ 2012. évi tevékenységéről és a 2013. évi terveiről, - az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
92/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az NÖ 2012. évi tevékenységéről és a
2013. évi terveiről szóló tájékoztatót elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
NÖ elnök
8. Belső ellenőrzés ellátása
Dr. Császár Károlyné polgármester : A PTK bizottság tárgyalta (9/2013.(II.20.) határozat
és úgy döntött, hogy a Sződligeti polgármester által megküldött tervezet javaslatára a válasz,
hogy a társulástól nem zárkózunk el, de csak a számadatok ismeretében történhet érdemi
döntés.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a polgármester jelezze Sződliget polgármestere felé, hogy
önkormányzatunk nem zárkózik el a belső ellenőrzés mikrotérségi társulásos
feladatellátásától, de csak számadatok, a fizetési kötelezettségek ismeretében tud a képviselőtestület konkrét döntést hozni, - az kérem igennel szavazzon.
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
93/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy jelezze
Sződliget polgármestere felé; önkormányzatunk nem zárkózik el a belső ellenőrzés
mikrotérségi társulásos feladatellátásától, de csak számadatok, a fizetési kötelezettségek
pontos ismeretében tud a képviselő-testület konkrét döntést hozni.
Határidő: 15 nap
Felelős: polgármester
9. Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás tagsági viszony
megszüntetése
Dr. Császár Károlyné polgármester: A múlt héten részt vett a DTÖKT ülésén ahol
névszerinti szavazás tartottak a Váci kistérségi további működéséről. A polgármester
felhatalmazása a képviselő-testület által a DTÖKT működésének március 31 megszüntetése.
Az első negyed évre szóló működési költséget el is utalta az önkormányzat. A társulás úgy
döntött, hogy folytatni szeretné továbbra is a tevékenységét, melyben a kötelező feladatok
helyett önkéntes feladatokat látna el. A polgármester nemmel szavazott így a képviselőtestületnek, határozatot kell arról hozni, hogy a az Önkormányzat kiválik a DTÖKT-ből
március 31. napjával.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő: Kéri, hogy történjen meg a
vagyonmegosztás is.
Viszus István Mihály képviselő: Felveti, hogy mi lesz az iskolabusszal, mert azt is a
kistérség üzemeltette.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ezt már a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
üzemelteti, tehát ez nem probléma. Továbbá kiegészíti azzal az információval, hogy a Váci
iskolákba járó gyermekek szüleinél is aláírás gyűjtést szerveztek, mivel ígéretet kaptunk,
hogy esetleg Vácra is megoldható az iskolabusz, abban az esetben ha kísérőt tudunk
biztosítani .
Viszus István Mihály képviselő :Több csörögi gyermek Sződligetre jár és minimális
kerülővel a Sződi iskola busz a Sződligeti vasútállomásnál lévő P+R parkolóig elvihetné őket.
További kérdés, hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzata a Dunakanyar Többcélú
Önkormányzati Kistérségi Társulásból 2013. március 31. napjával kilép, egyúttal felkéri a
település polgármesterét, hogy a vagyonmegosztást kezdeményezze, - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
94/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög Község
Önkormányzata a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulásból 2013.
március 31. napjával kilép, egyúttal felkéri a település polgármesterét, hogy a
vagyonmegosztást kezdeményezze.
Határidő: 15 nap – DTÖKT értesítése
Felelős: polgármester
10. Telekhasznosítási kérelem:
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Lakatos Sándor, Csörög, Székely B. 35. szám alatti
lakos kérelmet nyújtott be a lakóháza mellett lévő, 2 db üres önkormányzati telek
hasznosítására.
Felkéri a PTK bizottság elnökét, hogy ismertesse a döntést (10/2013.(II.20.) határozat)
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke: A bizottság megtárgyalta és úgy
döntöttek, hogy további információt kérnek; konkrétan mire szeretné hasznosítani, illetve,
csak határozott időre javasolta a bizottság bérbe adni bérleti díj fejében. A bekért információk
birtokában lehet csak dönteni a kérelem tárgyában.
95/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a beadott kérelmet hiánypótlásra adja
vissza az alábbiak miatt;
1. kérelmező konkréten jelölje hogyan, mire kívánja a kért ingatlant hasznosítani,
2. a képviselő-testület csak határozott idejű bérleti szerződés köt
3. az ingatlanok ingyenes hasznosítását nem támogatja a képviselő-testület
Határidő: 15 nap - kiértesítés
Felelős: polgármester
11. Képviselő-testület üléseinek időpontja.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolja, hogy a képviselő-testületi ülések kezdete
15.00 órakor legyen.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a Képviselő-testületi ülések kezdő időpontja 2013. márciusától 15.00
órakor legyen, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő - testület 7 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
96/2013. (II.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az ülések kezdő időpontját 2013. március
20. napjától 15.00 órára teszi.
A képviselő-testület e határozatával módosította az 1/2013.(I.16.) határozatával módosított és
kiegészített 184/2012.(XII.19.) határozattal elfogadott munkatervét.
Határidő: 2013. március 20.
Felelős: polgármester
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
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