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Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. január 19. napján 17.00 órától megtartott üléséről

Helyszín:

Művelődési Ház
2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Jelen vannak:

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó Anna
Dr. Bonyhády Elemér László
Gergely László
Jakab Helga
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
Mayerné Molnár Katalin

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 6 fő megjelent,- tehát a testület határozatképes. Tájékoztatott,
hogy Mayerné Molnár Katalin képviselő bejelentette késését az ülésről. A jegyzőkönyv
hitelesítésére Dr. Bonyhády Elemér László képviselőt kérte fel, aki ezt nem tudta elvállalni:
elmondta, nagyon rosszul érzi magát, valószínűleg nem tud az ülés végéig maradni. Ezt
követően a polgármester a jegyzőkönyv hitelesítésére Gergely Lászlót kérte fel, aki azt
elvállalta. Ismertette a napirendet, és szavazásra bocsátotta, melyet a képviselő-testület 6 igen,
egyhangú szavazattal elfogadott.
NAPIREND:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Előadó: polgármester
1.3. Bizottsági elnökök és a településrészi önkormányzat elnöke beszámolója a bizottság
2010. évi munkájáról és a 2011. évi munkatervek bemutatása.
2. Csörög Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése /rendelet-tervezet/
* I. forduló *
Előadó: polgármester, PTK Bizottság
Tárgyalja: a képviselő-testület valamennyi bizottsága, CKÖ
3. Beszámoló az óvoda beruházás végleges elszámolásáról
Előadó: polgármester
4. Önkormányzat (orvosi) lakás felújítása
Előadó: polgármester
Tárgyalja: PTK Bizottság
5. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
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Előadó: polgármester, SZOK Bizottság elnöke
6. Egyebek.
ZÁRT ÜLÉS:
Segélyezési, szociális ügyek
Előadó: polgármester
1./
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: az írásos előterjesztést mindenki látta, kérem az ehhez
kapcsolódó kérdéseket, hozzászólásokat feltenni.
Kérdés, hozzászólás nem lévén szavazásra bocsátja a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a lejárt
határidejű határozatokról szóló beszámolót, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
2/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló
beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: kérem képviselőtársaim véleményét az írásban kiadott
anyaggal kapcsolatosan.
1.2.1. DTÖKT ingatlanvásárlási, helyiségbérlési szándéka:
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: nem szimpatikus megoldás, hogy a DTÖKT az
önkormányzatok pénzéből ingatlant kíván vásárolni, véleménye hogy a társulás bevételeit
működésre kellene felhasználni leginkább úgy, hogy abból a kistérség települései
részesüljenek. Szeretném, ha egyértelműen határoznánk arról, hogy az önkormányzat
ingatlanvásárlást ellenez. Ha a kistérség kigazdálkodja a bérleti díjat, azt még el tudom
fogadni, de javaslom, hogy a mi önkormányzatunk azt se támogassa.
1.2.2.Dr. Császár Károlyné polgármester: nagyon jó ötlet, hogy kíséreljük meg az óvodánk
tetőterét, vagy az óvodánk földszinten elhelyezkedő óvónői és óvodavezetői helyiségeit bérbe
adni a kistérségnek logopédiai foglalkozásokra. Ha a képviselő-testület ezt határozatban
megfogalmazza, úgy e felajánlást eljuttatom a kistérség vezetőihez.
Az elhangzott javaslatot a polgármester szavazásra bocsátja.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a DTÖKT-nek
felajánlja bérleményre óvodánk tetőterét vagy óvodánk óvónői és vezető óvónői
irodahelyiségét, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
3/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a DTÖKT-nek felajánlja bérleményre óvodánk
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tetőterét vagy óvodánk óvónői és vezető óvónői
irodahelyiségeit.
Határidő: azonnal – DTÖKT értesítése
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete ne támogassa a
kistérség ingatlan/épületvásárlását, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
4/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nem támogatja a kistérség ingatlan/épületvásárlását.
Határidő: azonnal – DTÖKT értesítése
Felelős: polgármester
1.2.3. Dr. Császár Károlyné polgármester: a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről
szóló tájékoztatómat kiegészítem azzal, hogy az utak gödörmentesítésére kedvezményesen
0,80-as követ tudtunk szerezni, mely szállítással együtt 150 EFt és ehhez még kapunk 20x20.
cm-es macskakövet, melyet ugyancsak legyalult útjainkra rakhatunk. A követ az Arany J.
utcában a művelődési ház melletti üres önkormányzati területen deponáljuk.
Itt is tájékoztatom a képviselő-testületet (bizottsági üléseken mondtam el először részletesen),
hogy 0,40-es apró követ kedvezményes áron sikerült hozatnunk, melyhez utólag kérem
képviselő társaim hozzájárulását. (Ismeretes, hogy önkormányzatunknál az iparűzési
adótartozással rendelkező adóstól rendeltük a követ és a kő értékéből nevezett az 500 EFt-os
tartozását azonnal adószámlánkra befizette. Kérem a képviselő társaimat, hogy a kővásárlását
támogató és azt elfogadó határozatot hozni szíveskedjenek.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi,
hogy 0,80-as követ és 20x20 cm-es macskakövet szállítással együtt kb. 150,-EFt értékben
megrendeltünk, továbbá jóváhagyja, hogy 500,-EFt értékben 0,40-es követ vásároltunk
útjaink gödörmentesítésére, - az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
5/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi, hogy 0,80-as követ és 20x20 cm-es
macskakövet szállítással együtt kb. 150,-EFt értékben
megrendeltünk, továbbá jóváhagyja, hogy 500,-EFt
értékben 0,40-es követ vásároltunk útjaink
gödörmentesítésére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.3. Bizottsági elnökök és a településrészi önkormányzat elnöke beszámolója a bizottság
2010. évi munkájáról és a 2011. évi munkatervek bemutatása.

3

1.3.1. PTK Bizottság beszámolója a 2010. évi munkáról és a 2011. évi munkaterv
bemutatása.
Dr. Bonyhády Elemér László elnök: a beszámolót és a tájékoztatót írásban mindenki
megkapta, kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja a PTK bizottság 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és egyetért a bizottság
2011. évi munkatervével, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapította, hogy a testület 6 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
6/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a PTK bizottság 2010. évi munkájáról
szóló beszámolót és egyetért a bizottság 2011. évi
munkatervével.
Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: polgármester
1.3.2. TRÖNK bizottság beszámolója a 2010. évi munkáról és a 2011. évi munkaterv
bemutatása
Jakab Helga TRÖNK elnök: a beszámolót és a tájékoztatót írásban mindenki megkapta, és
ezen az ülésen ismételten előterjesztem a TRÖNK 5-dik tagjára jelöltünket. Kérem a
képviselő-testület válassza meg Dr. Nyomárkay Istvánt a TRÖNK tagjának. Jelzem továbbá,
hogy a Kecskerágóban most (február 9-én) nem kívánok közmeghallgatást tartani, hanem
később, amikor már tartalmas beszámolót tudok a kecskerágóiak felé kiadni.
Kérem a kérdéseket és hozzászólásokat.
Dr. Császár Károlyné polgármester: ez így nem működhet. Napirendet tételesen
felolvastam, szavazásra bocsátottam, akkor kellett volna szólni, hogy a képviselő asszony a
napirendet ki szeretné egészíteni a TRÖNK tagjának megválasztásával. Menet közben nem
lehet új napirendet behozni.
Mayerné Molnár Katalin képviselő megérkezett, innen a létszám 7 fő!
Jakab Helga képviselő: én nem hittem hogy új napirend, de mindenképpen kérem, hogy
erről most döntsünk. Ne húzzuk az időt, mert a TRÖNK 4 taggal nem tud rendesen működni.
Kérem a polgármestert, hogy szavaztassa meg; hajlandó-e a képviselő-testület a napirendet
ezzel a ponttal kiegészíteni és hajlandó-e a TRÖNK 5-dik tagját megválasztani.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A napirendet már szavazásra bocsátotta a
polgármester, és azt egyhangú szavazati aránnyal a testület elfogadta. Dr. Nyomárkai István
jelölt az ülésen nincs jelen, így nem tud nyilatkozni, hogy a TRÖNK taggá választását
nyilvános vagy zárt ülésen kívánja, ezért a választásra a zárt ülés megtartása kötelező.
Dr. Császár Károlyné polgármester: szavazásra bocsátja a javaslatot, először a TRÖNK
beszámolóját és 2011 évi munkatervének bemutatását, ezután a TRÖNK 5-dik tagja
megválasztásának napirendre vételét.
*aki elfogadja a TRÖNK 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és egyetért a bizottság 2011.
évi munkatervével, az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen
egyhangú szavazattal meghozta határozatát.
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7/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a TRÖNK 2010. évi munkájáról szóló
beszámolót és egyetért a bizottság 2011. évi
munkatervével.
Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki egyetért azzal, hogy a TRÖNK 5-dik tagjának megválasztását zárt ülésen napirendre
vegye a képviselő-testület, az kérem igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapítja, hogy a testület 7 igen szavazattal
meghozta határozatát.
8/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a TRÖNK 5-dik tagjának megválasztását a mai ülés
zárt részében napirendként felveszi.
Határidő: zárt ülés
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: a TRÖNK 5-dik tagjának a megválasztására szünetet
és zárt ülést rendel el (zárt ülés külön jegyzőkönyvben található).
1.3.3. SZOK bizottság beszámolója a 2010. évi munkáról és a 2011. évi munkaterv
bemutatása.
Mayerné Molnár Katalin elnök: kérem, hogy nézze el nekem a képviselő-testület, hogy a
bizottsági beszámoló és a munkaterv írásban nem került kiküldésre. Mindenki tudja, hogy
január 12-én szinte leégett a házunk, így nem foglalkoztam azzal, hogy az anyag gépelve
kerüljön a képviselőkhöz. A jegyző segítségét kértem, aki az általam most felolvasott anyagot
legépeli és a jegyzőkönyvhöz csatolja. Várom a képviselők véleményét. Kérdés, hozzászólás
nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
*aki elfogadja a SZOK Bizottság 2010. évi munkájáról szóló beszámolót és egyetért a
bizottság 2011. évi munkatervével, az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen
egyhangú szavazattal meghozta határozatát.
9/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a SZOK Bizottság 2010. évi munkájáról
szóló beszámolót és egyetért a bizottság 2011. évi
munkatervével.
Határidő: azonnal, illetőleg folyamatos
Felelős: polgármester

2. Csörög Község Önkormányzat 2011. évi költségvetése /rendelet-tervezet/
I. forduló.
5

Dr. Bonyhády Elemér László elnök: A kiküldött anyagot áttanulmányozva,- elmondhatjuk,
hogy a 61 milliós hiány összege sokkoló. Javaslom, hogy tételesen, pontról pontra nézzük át ez
a költségvetési tervezetet, hiszen a hiány összegén csökkentenünk kell. Tudomása szerint a
2011. évi cafetéria összege maximum 200.000,- Ft/ fő összeg lehet, ezért kéri a 841126
szakfeladaton ezt átszámolni.
Kérem a bizottsági tagok kérdéseit, hozzászólásait.
Jakab Helga képviselő: a Kecskerágói utak karbantartására 70.000 Ft-ot, és a Kecskerágói
utak hó eltakarítására 30.000 Ft-ot elkülönítését kérem, melynek felhasználásáról szükség
szerint dönthetek.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A 841126 szakfeladaton az illetmény kiegészítés
mértékét teljesítmény alapján 1.000.000 Ft-ra, a 841126 szakfeladaton a mozgó bér mértékét
300.000 Ft-ra csökkenteni és a 841126 szakfeladaton a jogi tanácsadó költséghelyet 300.000
Ft-ra emelni, továbbá a polgárőrség támogatását csökkenteni javasolja.
Dr. Bonyhády Elemér László elnök: nem javasolja támogatni az Őrbottyáni Rendőrőrsöt.
Császár Károlyné polgármester: A csörögi polgárőr egyesület támogatását mindenképpen
javasolja. A Csörögi Hírlevél kiadványt évi 6 alkalommal/ 8 oldal terjedelemben kívánja
megjelentetni és a szerkesztő bizottság létszámát 3 főben kívánja meghatározni. Ezzel e
költséghelyet a felére csökkentjük és a hírlevél akkor jelenik majd meg, ha valóban van
mondanivalója az önkormányzat, a hivatalnak.
A 882122 szakfeladatra betervezett 755 E Ft összeget megbontani javasolja: 355 E Ft átmeneti
segélyre, illetve 400 E Ft krízis alap, vis maior támogatásra A 910123 szakfeladaton a kis
értékű tárgyi eszköz mértékét 150.000 Ft összegben javasolja megállapítani.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy
- a 522110 szakfeladatról a Kecskerágói utak karbantartására 70.000 Ft-ot, a 812900
szakfeladatról a Kecskerágói utak hó eltakarítására 30.000 Ft-ot különítsünk el.
- a Csörögi Hírlevél kiadványt évi 6 alkalommal/ 8 oldal terjedelemben jelentessük meg és a
szerkesztő bizottság létszámát 3 főben állapítsuk meg és a Hírlevél 2012. évi megjelentetése
érdekében a képviselő-testület a 2011. novemberi ülésen a 2012. évi újság megjelenését
tűzze napirendre.
- a 841126 szakfeladaton az illetmény kiegészítés mértékét teljesítmény alapján 1.000.000 Ftra csökkentsük,
- a 841126 szakfeladaton a mozgó bér mértékét 300.000 Ft-ra csökkentsük.
- a 841126 szakfeladaton a jogi tanácsadó költséghelyet 300.000 Ft-ra emeljük fel.
- a 882122 szakfeladatra betervezett 755 E Ft összeget megbontjuk: 355 E Ft átmeneti
segélyre, illetve 400 E Ft krízis alap, vis maior támogatásra.
- a Polgárőrség 2011. évi támogatását 400.000 Ft-ban határozzuk meg.
- nem támogatjuk az Őrbottyáni Rendőrőrsöt.
- a 910123 szakfeladaton a kis értékű tárgyi eszköz mértékét 150.000 Ft összegben állapítsuk
meg.,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

10/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
PTK bizottság határozatait elfogadja, és azok tartalmát a
költségvetésbe beépíti:
1./ 522110 szakfeladatról a Kecskerágói utak
karbantartására 70.000 Ft-ot, a
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812900 szakfeladatról a Kecskerágói
utak hó eltakarítására 30.000 Ft-ot elkülönít.
2./ A Csörögi Hírlevél kiadványt évi 6 alkalommal/ 8 oldal
Kívánja megjelentetni.
A képviselő-testület a szerkesztő bizottság létszámát 3
főben állapítja meg.
A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a kiadvány költségét
600. 000,- Ft összegben a költségvetésben jelenítse meg.
A Hírlevél 2012. évi megjelentetése érdekében a képviselő-testület
2011. novemberi ülésen a 2012. évi újság megjelenését
napirendre tűzi.
3./ A 841126 szakfeladaton az illetmény kiegészítés mértékét
teljesítmény alapján 1.000.000 Ft-ra csökkenti.
4./ A 841126 szakfeladaton a mozgó bér mértékét 300.000 Ft-ra
csökkenti.
5./ A 841126 szakfeladaton a jogi tanácsadó költséghelyet 300.000
Ft-ra emeli fel.
6./ A 882122 szakfeladatra betervezett 755 E Ft összeget megbontja
- 355 E Ft átmeneti segélyre, illetve
- 400 E Ft krízis alap, vis maior támogatásra.
7./ A Polgárőrség 2011. évi támogatását 400.000 Ft-ban határozza meg.
8./ Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2011. évben
nem támogatja az Őrbottyáni Rendőrőrsöt.
9./ A 910123 szakfeladaton a kis értékű tárgyi eszköz mértékét
150.000 Ft összegben állapítja meg.
Határidő: 2011. január 19. – költségvetésben megjeleníteni
Felelős: polgármester
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Mindenképpen javasolja a pénzmaradvány
beállítását, még akkor is ha az összeg csak a zárszámadás során lesz pontos. Ezáltal a bevételi
oldalunk emelkedik és erre nagy szükségünk van, hiszen az óvodás, iskolás korú gyermekek
utáni tartozásunk Vácra és Sződre tetemes. Javasolja továbbá a szociális étkezők és szociális
gondozottak jogosultságának felülvizsgálatát.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a költségvetés tartalmazza a becsléssel megállapított 10 millió Ft
összegű pénzmaradványt,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

11/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
költségvetés bevételi oldalán a becsléssel megállapított
10 millió Ft összegű pénzmaradvány betervezését kéri,
egyúttal tudomásul veszi, hogy a pénzmaradvány pontos
összegének meghatározása a zárszámadási rendeletben történik.
Határidő: 2011. január 19. – költségvetésben megjeleníteni
Felelős: polgármester
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Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A mai napon hozott határozatokat / módosításokat
átvezetjük a tervezeten a II. fordulós tárgyalásra. Kéri, hogy a most elfogadott táblázatokat,
részösszeget, melyek elfogadásáról már most lehet biztonsággal dönteni; határozatban erősítse
meg a testület.
Császár Károlyné polgármester: E javaslat eredményezi egyrészt, hogy a képviselő-testület
276/2010.(XII.20.) határozatának eleget tettünk, illetőleg az a 2011. évi költségvetésbe egész
évre beterveztük,- másrészt, hogy a hivatal az elfogadott részekkel biztonsággal számolhat a
rendelet-tervezet II. fordulója tárgyalásán.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatokat:
* Aki egyetért azzal, hogy az önkormányzat és intézményei létszámkeretét 25 főben (tervezet
10.§.) határozza meg a képviselő-testület,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

12/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat és intézményei létszámkeretét az előterjesztés
szerinti 25 fős bontásban határozza meg. (tervezet 10.§.)
Határidő: 2011. január 19. – költségvetésben megjeleníteni
Felelős: polgármester

* Aki egyetért azzal, hogy az óvodai nevelés szakfeladatra 1 fő takarító alkalmazását
2011. május 1. napjától 2011. december 31. napjáig tervezze a hivatal 78.000,- Ft / hó
összegű minimálbér illetménnyel,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

13/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
Óvodai nevelés szakfeladatra 1 fő takarító alkalmazását
rendeli 2011. május 1. napjától 2011. december 31. napjáig.
A tervezhető illetmény összege a minimálbér, azaz 78.000,- Ft / hó.
Határidő: 2011. január 19. – költségvetésben megjeleníteni
Felelős: polgármester

* Aki egyetért azzal, hogy a szociális étkezők és házi / szociális gondozottak jogosultságát
vizsgálja felül a hivatal,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

14/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
szociális étkezők és a házi gondozottak jogosultsági,
teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
Határidő: 2011. március 31. – elkészítés
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Felelős: polgármester

* Aki egyetért azzal, hogy 5. számú mellékletet a „Felhalmozási, fejlesztési
kiadások” szakfeladatos táblát változtatás nélkül elfogadja,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
15/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés 5. számú mellékletét a „Felhalmozási, fejlesztési
kiadások” szakfeladatos táblát változtatás nélkül elfogadja.
Határidő: 2011. március 31. – elkészítés
Felelős: polgármester

* Aki egyetért azzal, hogy 7. számú mellékletet a Az önkormányzat 2011. évi kötelezettség
vállalása” táblát változtatás nélkül elfogadja,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen, egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

16/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
előterjesztés 7. számú mellékletét „ Az önkormányzat
2011. évi kötelezettség vállalása” táblát változtatás nélkül
elfogadja.
Határidő: azonnal, ill. 2011.február 9.- költségvetésbe
Felelős: polgármester

3. Beszámoló az óvoda beruházás végleges elszámolásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos előterjesztés minden képviselő megkapta.
Az előterjesztésben jeleztük, hogy ezt a jelentést küldtük el a Belügyminisztérium felé is még
2010. december közepe táján.
Azóta visszajelzést – a beruházás elfogadására vagy hiánypótlásra – nem kaptunk. Kérem az
előterjesztés megvitatás utáni elfogadását.
Tudomásom szerint e napirendet a PTK és a SZOIK bizottság is tárgyalta,- kérem az
elnököket, hogy ismertessék a bizottságok határozatait.
Dr. Bonyhády Elemér PTK bizottság elnöke: A bizottság 5 igen egyhangú szavazattal
elfogadta a beszámolót és elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek is.
Mayerné Molnár Katalin SZOK bizottság elnöke: A mi bizottságunk is 5 igen egyhangú
szavazattal elfogadta a beszámolót és elfogadásra ajánlja a képviselő-testületnek is.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
* Aki a csörögi 75 férőhelyes CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda építéséről készült
pénzügyi és műszaki beszámolót elfogadja,- az kérem igennel szavazzon.
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

17/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
csörögi 75 férőhelyes CSIRI-BIRI Napközi Otthonos
Óvoda építéséről készült pénzügyi és műszaki beszámolót
elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
4. Önkormányzati (orvosi) lakás felújítása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az írásos előterjesztés minden képviselő megkapta.
A felújításhoz a szükséges szakvélemény rendelkezésre áll, és ez alapján a kivitelezésre a
pályázat kiírható.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Fontos, hogy a munkálatokat szakszerűen
és a már kiszárított lakásban végezzék el, azaz célszerű a munkákat a jó időhöz igazítani.
Egyéb kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy a szakvélemény alapján meghívásos pályázatot írjunk (2011.
február 28-ig) ki az önkormányzati (orvosi) lakás felújítási munkákra, és a beérkezett
pályázatokról a bíráló bizottság javaslata alapján a képviselő-testület válassza ki a
vállalkozót,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.

18/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
az önkormányzati (orvosi) lakás felújítási / kivitelezési
munkálataira meghívásos pályázatot hirdet legalább 3
vállalkozó felé.
A pályázatok beérkezése után a képviselő-testület -a bíráló
bizottság javaslata alapján – dönt a vállalkozó kiválasztásáról.
Határidő: 2011. február 28. – felhívás kiadása
Felelős: jegyző

5. Beszámoló a polgármester és a SZOK bizottság átruházott hatáskörök gyakorlásáról
5.1. Dr. Császár Károlyné polgármester: A polgármesterre és a SZOK bizottságra
átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló írásos előterjesztés minden képviselő megkapta.
Kérjük a hozzászólásokat, kérdéseket.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki a polgármester és a SZOK bizottság átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló
beszámolókat elfogadja,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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19/2011. (I.19.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
polgármester és a SZOK bizottság átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolóit elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt és további hozzászólás nem
lévén a nyilvános ülést bezárta, majd tájékoztatta a képviselőket, hogy a testület zárt ülésen
folytatja munkáját.

Kmf.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Gergely László
jegyzőkönyv hitelesítő
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