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Napirend elıtt:
Körzeti megbízotti feladatellátás – átszervezés
Dr. Nagy László rendırkapitányság vezetı: Véleményezi a körzeti megbízott munkáját.
A szabadsága alatt nem jelölt meg helyettest. Az eljárt ügyekben nem jár el határozottan.
Feledékenysége miatt, az összes többi körzeti megbízott késve kapta meg az üzemanyag
költségtérítést. Egy ellenırzés alkalmával civil nadrágban látta el a járır szolgálatot. A
közvetlen parancsnokai sincsenek megelégedve a munkájával. Egyéb dolgok is történtek,
melyek nem megengedhetıek egy ilyen beosztásban lévı kollégától. Úgy véli Csörögben
keményebb kező kollégára van szükség. Mindezek tudatában, írásban kért állásfoglalást a
feletteseitıl a körzeti megbízott cseréjéhez. Kéri a képviselı-testületet is, hogy támogassa a
körzeti megbízott személyének cseréjét.
Csörög helyzetével kapcsolatban ígéretéhez híven, örömmel számol be a gyakoribb rendıri
jelenlétrıl. A készenléti rendırségtıl is megerısítést kaptak, illetve a bevetési szolgálat
járırei, kutyás és lovas járırök is megjelentek nagyobb számban a településen.
A Gödöllıi kapitánysággal közös akciót tartottak, melyben nagyszámú közúti ellenırzések
voltak Csörög be- és kimenı útjainál.
Idén 22 rendır kolléga végez, tervei között szerepel az újoncok kihelyezése járırszolgálatra.
A helyi bőnözésrıl elmondja, hogy 6 célszemély van megfigyelés alatt kábítószer ügyben,
illetve több betörı csoportot is figyelnek. Az ügyeket jövı év tavaszára tervezik lezárttá tenni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Cseke Péter mióta van betegállományban?
Dr. Nagy László rendırkapitányság vezetı: Számára is furcsa a gyakori és hosszantartó
betegségek sorozata.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ki a célzott személy a cserénél?
Dr. Nagy László rendırkapitányság vezetı: Ismeri a területet, Váci kötıdéső, tisztában van
a helyzettel.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A KMB-s irodára továbbra is szükségük lesz?
Dr. Nagy László rendırkapitányság vezetı: Igényt tartanak rá továbbra is.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Véleménye szerint eddig több volt a pletyka ez
ügyben, mint a pontos információ.
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Dr. Nagy László rendırkapitányság vezetı: A pletykákkal ık nem foglalkoznak, számukra
a tények azok, hogy szakmailag célszerő a személycsere, mert itt nem felel meg a körzeti
megbízott.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Indokoltnak tartja a jelenlegi betegséget, melyben
múlt hét pénteken kellett volna felül vizsgálatra jelentkeznie a Cseke Úrnak.
Gergely László képviselı: Indokolatlannak tartja a cserét. İ nagyon meg van elégedve a
körzeti megbízott munkájával.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A képviselı-testület eddig mindig megvédte és
bátorította a Cseke urat.
A polgármester megköszönte Dr. Nagy László rendırkapitány úrnak a tájékoztatást, a
jelenlétet. A képviselı-testület átgondolja az elhangzottakat és meghozza határozatát, melyet
megküldünk kapitány úrnak.

Dr. Nagy László rendırkapitány távozott az ülésrıl.

Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
7 fı képviselı-testületi tagságból 6 fı megjelent, tehát a képviselı-testület határozatképes.
Mayerné Molnár Katalin képviselı nem jelezte távolmaradását az ülésrıl, így igazolatlanul
van távol.
A polgármester javasolta az 1.4. pontba a Zöld Híd megkeresésének ismertetését felvenni a
napirendek közé.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Az egyebek napirendi pontnál szeretne a
Komáromi útjavításról, a Hepatitis A oltásról, és az Önkormányzat és a Házi orvosi
feladatokra az ellátási szerzıdés módosításáról szólni.
A polgármester ismertette a napirendi pontokat. Jegyzıkönyv hitelesítınek Gergely László
képviselıt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követıen a képviselı-testület a jegyzıkönyv hitelesítı személyét és a napirendi javaslatot
6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıadó: polgármester
1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl.
Elıadó: polgármester
1.3. TRÖNK határozatok ismertetése
Elıadó: TRÖNK elnök
1.4.ZÖLD HÍD
2. Csörög Község Önkormányzat többször módosított 14/2005.(XII.28.) rendeletének
módosítása a helyi adókról.
Elıadó: polgármester, PTK Bizottság elnöke, jegyzı
3. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2011.(V. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása a lakossági szemétszállításról
Elıadó: jegyzı, polgármester
4.
4.1.Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a szociális igazgatásról és
szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 6/2011. (IV. 28.)
rendelet módosításáról.
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Elıadó: jegyzı, polgármester
4.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a személyi gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Elıadó: jegyzı, polgármester
5.
5.1. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról
Elıadó: polgármester, PTK Bizottság elnöke
5.2. Csörög Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása.
Elıadó: polgármester, PTK Bizottság elnöke
6. Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési terve
Elıadó: jegyzı, pénzügyi vezetı
7. Gyermekjóléti és családsegítı szolgálat megállapodás módosítása
Elıadó: polgármester
8. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. évi munkatervéhez javaslatok
bekérése.
Elıadó: polgármester
9. A 2544/1., 2544/2., 2544/3 és a 2544/4. hrsz-ú ingatlanok telekigazítása
Elıadó: polgármester
10. 2012. év karácsonya (szóbeli elıterjesztés)
Elıadó: polgármester
11. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Elıadó: polgármester
12. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester kérte, hogy elıször a Váci Rendırkapitány javaslatát
vitassák meg és ebben hozzanak határozatot.
Gergely László képviselı: Megismétli, hogy a maga részérıl indokolatlannak tartja a
személycserét. İ nagyon meg van elégedve a körzeti megbízott munkájával. Nem érti, hogy a
polgármesternek és az alpolgármesternek mi kifogása van a KMB-s ellen.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Tény, hogy egészségesebb lenne, ha olyan körzeti
megbízott, aki nem helyi lakos.
Jakab Helga képviselı: Szintén nem érti, miért támadtak egyesek a KMB-re.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Senki nem támadott senkit. Hallottátok a kapitány
véleményét,- szerinte is jobb lenne olyan körzeti megbízott, aki nem helyi lakos.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a váci Rendırkapitány javaslatát és támogatja a körzeti megbízott feladatok
ellátására a személycserét azzal, hogy
a Képviselı-testület kéri Vác Város
Rendırkapitányság vezetıjét, hogy a településre rendelt új körzeti megbízott részére írja elı,
hogy a körzeti megbízott biztosítson állandó jelenlétet a településen és az önkormányzat által
biztosított KMB irodában rendszeresen félfogadást tartson,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 4 igen 2 nem szavazattal meghozta
határozatát.
152/2012.(XI.21.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı- testülete a váci Rendırkapitány javaslatával
egyetért és támogatja a körzeti megbízott feladatok ellátására a személycserét azzal, hogy a
Képviselı-testület kéri Vác Város Rendırkapitányság vezetıjét, hogy a településre rendelt új
körzeti megbízott részére írja elı, hogy a körzeti megbízott biztosítson állandó jelenlétet a
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településen és az önkormányzat által biztosított KMB irodában rendszeresen félfogadást
tartson.
Határidı: 5 nap
Felelıs: polgármester
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, a beszámolót a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
153 /2012.(XI.21.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselı testülete - elfogadja a lejárt határidejő határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

1.2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése a pénzügyi vezetıhöz, hogy Mayerné Molnár
Katalin bizottsági tag, tartozásának a levonása megtörtént- e?
Lintner Éva pénzügyi vezetı: Határozatot a levonásról nem kapott. A levonás még nem
kezdıdött meg.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A képviselı-testületi határozatok, amik a
pénzügyet érintik miért nem kerülnek idıben az érintettekhez?
Lintner Éva pénzügyi vezetı: Nem vett át határozatokat, a nélkül meg nem tud levonást
eszközölni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A munkabérébıl legyen levonva.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzı: Holnap ezt tisztázzuk.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdezi a polgármestertıl, hogy a bölcsödével
kapcsolatban mire jutott?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Folyamatban vannak a tervezések.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A nyolc szülı kérelmére az általános iskola
létesítéséhez a kérelmek elkészültek már?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Két szülı adata hiányzik még. Ha ez meg lesz azonnal
küldjük a kormányhivatalba.
Az önkormányzatot megkereste a STENTOR-MI mérnöki iroda, azzal hogy a tárgyi
beruházás során szükséges meglévı Telekom Kábelhálózattal kapcsolatos munkálatok érintik
a Csörög, Dukai u. 1597 HRSZ (közterületet), mely az Önkormányzat tulajdonát képezi, ezért
kéri az Önkormányzat tulajdonosi hozzájárulását.
Kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, hogy a „71. számú Budapest - Veresegyház-Vác vasútvonal Magyar Telekom
kábelhálózatok kiváltási terve -5. tervkötet- Csörög engedélyezési terv címő Janzsó Roland
(STENTOR-MI Kft, 2310 Szigetszentmiklós, József Attila u. 3.B) tervezı által készített ST065-R/2012 tervdokumentáció szerint a csörögi önkormányzat tulajdonban lévı 1597 hrsz
közterület tervben érintett szakaszára a tulajdonosi hozzájárulást megadja,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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154/2012. (XI.21.) határozat
Csörög község Önkormányzat Képviselı- testülete úgy dönt, hogy a „71. számú Budapest Veresegyház-Vác vasútvonal Magyar Telekom kábelhálózatok kiváltási terve -5. tervkötetCsörög engedélyezési terv címő Janzsó Roland (STENTOR-MI Kft, 2310 Szigetszentmiklós,
József Attila u. 3.B) tervezı által készített ST-065-R/2012 tervdokumentáció szerint a csörögi
önkormányzat tulajdonban lévı 1597 hrsz közterület tervben érintett szakaszára a tulajdonosi
hozzájárulást megadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
Gergely László képviselı: Elvégeztük a Komárom utca javítását, én is kint voltam és Kiss
János mőszaki elıadó ígéretet tett arra, hogy hoz döngölıt. Mivel a döngölı nem érkezett
meg így csak a lyukak kerültek foltozásra. Ezután jött az újabb esı és ismét az egészet
kimosta. Így az önkormányzatot 66.000 Ft-ot kidobott az ablakon. Azt is mondhatom, hogy,
így 66.000 Ft kára származott az Önkormányzatnak.
Gergely László képviselı: Ha a közmunkások munkája jobban ki lenne használva, nem lett
volna ez sem probléma.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Nincs komoly mőszaki beállítottságú embere az
önkormányzatnak? Kellene egy hozzá értı szakember, egy ellenır.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Gergely László képviselı, kaphatna megbízást az
ellenıri feladatra, ı mőszaki beállítottságú és gyakorlata is van.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Felkéri Gergely László képviselıt, hogy kijárjon
helyszíni ellenırzésekre.
Gergely László tag: Elfogadja a felkérést, vállalja a megbízatást.
Dr. Császár Károlyné polgármester:
• A Telenor állomás elfogadta az 1.200000 Ft + ÁFA összegő ajánlatunkat. Ezért az
összegért telepítik a tornyot.
• Horváth Gáborné ajándékozási szerzıdése bekerült a földhivatalhoz.
• Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselıvel részt vett a településfejlesztési
elıadáson. Az utak javítására, uniós támogatást nem kapnak az önkormányzatok.
Csörög a Fıvároshoz, tartozik, ezért nem tartozik a hátrányos helyzető települések
közé.
• A TRÖNK mőködésével kapcsolatban beadványt nyújtottak be az ott élık. A
lakosságot Perjési úr képviselte. A TRÖNK-re eddig is szükség volt és továbbra is
nagy szükség van rá. Kormos Ágnes TRÖNK elnök helyettes lemondott. A
bizottságban keletkezett feszültséget a tagok megbeszélték.
Jakab Helga tag: Köszöni a hozzászólást.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Véleménye szerint a hozzászólások eleve
támadóan érkeztek. Segítı szándék kellett volna, így mindenki akarata zökkenımentesen
érvényesülhetett volna.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikı képviselı: Sajnálatosnak tartja, hogy így megossza a
községet a Kecskerágói terület. Mindenki tudja, hogy miért vásároltak ott ingatlant az ottani
tulajdonosok. Nehéz a rendbe tétel, ha ilyen nagy az ellenállás.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a tájékoztatót a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
155 /2012.(XI.21.)határozat
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Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja a két ülés között tett fontosabb
intézkedésekrıl szóló tájékoztatót.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

1.3. TRÖNK határozatok ismertetése
Dr. Császár Károlyné polgármester: A 8/2012.(XI.12.) TRÖNK határozat érthetetlenül lett
meghatározva.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzı: Ez nem érthetetlen, hiszen a nemleges
határozatoknál így alakul a szövegezés, miután a szavazásra feltett kérdés nem kapta meg a
több, mint felének igen szavazatát. Felhívja a figyelmet, hogy a 9/2012.(XI.12.) TRÖNK
határozatról külön kell szavaznia a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezze
Csörög Kecskerágó településrész rendezését Vác város Építési Hatóságánál az ingatlannyilvántartási adatok és a tényleges használat figyelembe vételével ,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
156/2012.(XI.21.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete kezdeményezi Csörög Kecskerágó
településrész rendezését Vác város Építési Hatóságánál az ingatlan-nyilvántartási adatok és a
tényleges használat figyelembe vételével.
Felelıs: polgármester, jegyzı
Határidı: 15 nap – építési hatóság értesítése
1.4.ZÖLD HÍD
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az elıterjesztést mindenki elolvasta. 30 napon belül
kell nyilatkozni, hogy vállalja- e az önkormányzat a csatlakozást.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Ha vállaljuk, elkötelezzük magunkat?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen ezzel vállaljuk a csatlakozást.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A ZÖLD-HÍD valószínőleg, most győjti a lehetséges
csatlakozókat. Véleménye szerint még nem kéne elköteleznie magát az önkormányzatnak.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A ZÖLD-HÍDNAK éves tagsági díjat kell fizetni,
ezért úgy gondolja, hogy különbségek lesznek a díjakban? Javaslata, hogy a válaszban még ne
adjon az önkormányzat konkrét döntést, írjuk meg egy külön levélben, hogy jövıre döntünk.
2.

Csörög Község Önkormányzat többször módosított 14/2005.(XII.28.) rendeletének
módosítása a helyi adókról.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a rendelet-tervezetet, a javaslatot
megtárgyalta, elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is a bizottság
45/2012.(XI.20.) határozata szerint.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendeleti
javaslatot, egyúttal felhívja a képviselık figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, és a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazati arányra van szükség.
*aki elfogadja Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete többször módosított
14/2005.(XII.28.) rendeletének módosítását a helyi adókról, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal
megalkotta rendeletét
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Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
18 /2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a helyi adók módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)

Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete 9/2011.(V. 25.) önkormányzati
rendelet módosítása a lakossági szemétszállításról
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a rendelet javaslatot
megtárgyalta, elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendeleti
javaslatot, egyúttal felhívja a képviselık figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, és a rendelet
megalkotásához minısített többségő szavazati arányra van szükség.
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete 19 /2012. (XI.30.)
önkormányzati rendelet tervezetét a lakossági szemétszállítási díjak módosításáról,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
rendeletét
3.

Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete
19 /2012. (XI.30.) önkormányzati rendelete a lakossági szemétszállítási díjak
módosításáról
(A rendelet a jegyzıkönyv mellékletét képezi.)
4.
4.1.Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelet-tervezete a szociális
igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 6/2011.
(IV. 28.) rendelet módosításáról.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a rendelet-tervezet megtárgyalta,
elfogadta, és tervezetként elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
*aki elfogadja, a szociális igazgatásról és a szociális ellátások helyi szabályairól szóló
többször módosított 6/2011. (IV. 28.) rendelet módosítását rendelet-tervezetként és társadalmi
egyeztetésre bocsátását rendeli el, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
157/2012.(XI.21.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja, a szociális igazgatásról és a
szociális ellátások helyi szabályairól szóló többször módosított 6/2011. (IV. 28.) rendelet
módosítását rendelet-tervezetként és társadalmi egyeztetésre bocsátását rendeli el.
Határidı: 2012. XII.19.
Felelıs: polgármester, jegyzı
honlapra feltenni, kihirdetni
4.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testület rendelete a személyi gondoskodást
nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a rendelet javaslatot
megtárgyalta, elfogadta, és tervezetként elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.

7

További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelettervezetet.
*aki elfogadja a személyi gondoskodást nyújtó ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.)
önkormányzati rendelet módosítását rendelet-tervezetként és társadalmi egyeztetésre
bocsátását rendeli el, az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
158/2012.(XI.21.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja a személyi gondoskodást nyújtó
ellátások térítési díjáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosítását rendelettervezetként és társadalmi egyeztetésre bocsátását rendeli el.
Határidı: 2012. XII.19.
Felelıs: polgármester, jegyzı
honlapra feltenni, kiplakátolni
5.
5.1. Tájékoztató az önkormányzat háromnegyed éves gazdálkodásáról
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a tájékoztatót megtárgyalta,
elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, 2012. év III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót. ,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
159/2012.(XI.21.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadta az Önkormányzat 2012. év III.
negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal

5.2. Csörög Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepciójának
megtárgyalása.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a javaslatot megtárgyalta,
elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja Csörög Község Önkormányzat 2013. évi költségvetési koncepcióját,- az
kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
160/2012. (XI. 21.) határozat
Csörög Község Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
91.§. (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva – figyelemmel az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ában foglaltakra – az alábbi határozatot hozza:
* A képviselı-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetési tervjavaslatának
összeállítására kidolgozott koncepciót a beterjesztett formában elfogadja, a következı
módosításokkal, kiegészítésekkel:
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az elıterjesztés 6. oldala alján a második francia bekezdés módosul:
„az önkormányzati bevételeket és kiadásokat reális szinten kell tervezni”
- az elıterjesztés 6. oldala alján az utolsó francia bekezdést kihúzni javasolja.
- a 2013. évi tervezés során az önkormányzati igazgatás szakfeladaton a személyi
juttatások 2 fı felsıfokú végzettségő ( 1 fı pénzügy, 1 fı adó) besorolással tervezhetıek, a
szociális étkeztetés szakfeladaton jelenleg meglévı személyi juttatás összege
tervezhetı a költségvetésben azzal, hogy a feladatot ellátók között a munkáltatói
jogkör gyakorlója az összeg szétosztására jogosult.
Ezen elvárások, valamint a központi jogszabályok a helyi rendeletek, határozatok
figyelembevételével kéri az abban vázolt tervezési szempontokat a 2013. évi költségvetés
kidolgozási alapjának tekinti.
* Biztosítani kell a költségvetési rendelet-tervezet elkészítését, melyben a jogszabályi
elıírások szerinti kötelezı tartalom megjelenítése kiemelkedı fontosságú.
Határidı: 2013 január – február havi KT. ülés
Felelıs: polgármester, jegyzı
5.3. Önköltség számítási szabályzat
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a szabályzatot megtárgyalta,
elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata Önköltség-számítási Szabályzatát,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
161/2012. (XI. 21) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja Csörög Község
Önkormányzata Önköltség-számítási Szabályzatát a határozat mellékletében
foglaltak szerint. Felhívja a jegyzıt hogy a szabályzat nyilvánosságra
hozataláról, annak az érintettek számára való megismertetésérıl gondoskodjon.
Az Önköltség-számítási szabályzat a határozat mellékletét képezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: jegyzı

6. Az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési terve
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a belsı ellenırzés 2013. évi tervét
megtárgyalta, elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Minden évben elfogadjuk a belsı ellenıri tervet, de
az ellenırzés eredményérıl nem kapunk tájékoztatást.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzı: Az ellenırök nem küldték még meg. Kértem, hogy
küldjék.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja az önkormányzat 2013. évi belsı ellenırzési tervét,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
162/2012.( XI.21.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a 2013. évi
belsı ellenırzési tervét az alábbiak szerint határozza meg:
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1./ Költségvetés készítésének vizsgálata
2013. I. negyedév
2./ Adóhatósági feladatellátás, adózás rendje, behajtások ellenırzése
2013. II. negyedév
3./ Pénzkezelés, házipénztári kifizetése utóellenırzése
2013. III. negyedév
4./ Térítési díjak megállapítása, beszedése, befizetésének szabályossága.
(utóellenırzés)
2013. IV. negyedév
Határidı: minden negyedév vége
Felelıs: jegyzı

7. Gyermekjóléti és családsegítı szolgálat megállapodás módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester: A megállapodás tervezetet már átbeszéltük
hónapokkal ezelıtt. Váchartyán most kapta meg a MÁK határozatot. A befizetést
eszközöltük, a megállapodás módosításának aláírására kérem a testület felhatalmazását.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja Gyermekjóléti és családsegítı szolgálatra vonatkozó megállapodás 1. számú
módosítását, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
163 /2012.(XI.21.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a
Gyermekjóléti és családsegítı szolgálatra vonatkozó megállapodás 1. számú módosítását
aláírja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a Csörög településre jutó 254.465,- Ft összeg
átutalásra került.
Felelıs: polgármester
Határidı: 15 nap
8. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2013. évi munkatervéhez
javaslatok bekérése.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javaslatokat vár a képviselıktıl, és annak alapján a
decemberi ülésre összeállítja a jegyzı a 2013. évi munkatervet.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Rendben van,- adunk javaslatokat, de azért valami
vázlatot juttassatok el a képviselıkhöz. Azt majd módosítjuk.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyzı: Elmondja, hogy megcsinálja a tervezetet, azt
minden képviselıhöz eljuttatja. A módosítási javaslatokat viszont várja, hogy a decemberi
ülésen már végleges munkaterv legyen a képviselık elıtt.

9. A 2544/1., 2544/2., 2544/3 és a 2544/4. hrsz-ú ingatlanok telekigazítása
Dr. Császár Károlyné polgármester: Dr. Nyitrai Judit ügyvéd képviseli az Önkormányzatot
ez ügyben.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: A PTK bizottság a javaslatot megtárgyalta,
elfogadta, és elfogadásra javasolja a képviselı-testületnek is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat képviselı-testülete a 2594 hrsz ingatlan
cserével, a 2544/2 és 2544/1. hrsz ingatlanok 2.000,- Ft/m2 áron történı eladását. ,- az kérem
igennel szavazzon.
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A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
164/2012.(XI.21.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselı-testülete úgy dönt, hogy a földmérı által elkészített
vázrajzot elfogadja és felhatalmazza az engedélyezési eljárás lefolytatására és a telekalakítási
szerzıdés megkötésére a polgármestert, továbbá meghatalmazza a szerzıdés ellenjegyzésére
Dr. Nyitrai Judit önkormányzat ügyvédjét.
Továbbá Csörög Község Önkormányzat képviselı-testülete a 2594 hrsz ingatlan cserével, a
2544/2 és 2544/1. hrsz-ú ingatlanok 2.000,- Ft/m2 áron történı eladását irányozzák elı.
Határidı: folyamatos
Felelıs: polgármester
10. 2012. év karácsonya (szóbeli elıterjesztés)
Dr. Császár Károlyné polgármester: A tavalyi évhez hasonlóan most is szeretné az
Önkormányzat megajándékozni a 70 éven felüli, Csörögi lakosokat. 120 fı részére adnak át
5000 Ft értékő utalványt, mellyel egyúttal a helyi vállalkozókat is segítik.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. év
karácsonyára a 2012. december 25. napjáig betöltött 70 éven felüliek részére 5.000,- Ft/fı
összegő vásárlási utalványt ad életkoruk és nem szociális helyzetük alapján, valamint hogy
az utalványok Csörög település boltjaiban válthatóak be, egyben a képviselı-testület felkéri a
polgármestert, hogy a helyi boltvezetıkkel kössön szerzıdést az utalványok befogadására az
utólagos elszámolásra és a levásárolt bonok végsı elszámolási határideje a vállalkozó részérıl
az önkormányzat felé: 2012. december 26. legyen, - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
165/2012.(XI.21.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete 2012. év karácsonyára a 2012.- december
25. napjáig betöltött 70 éven felüliek részére 5.000,- Ft/fı összegő vásárlási utalványt ad
életkoruk és nem szociális helyzetük alapján.
Az utalványok Csörög település boltjaiban válthatóak be.
A képviselı-testület felkéri a polgármestert, hogy a helyi boltvezetıkkel kössön szerzıdést az
utalványok befogadására az utólagos elszámolásra. A levásárolt bonok végsı elszámolási
határideje a vállalkozó részérıl az önkormányzat felé: 2012. december 26.
Felelıs: polgármester
Határidı: 2011. december 5., illetve folyamatos
11. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja az átruházott hatáskörök gyakorlásáról szóló beszámolót ,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselı- testület 6 igen egyhangú szavazattal
meghozta határozatát.
166 /2012.( XI.21.)határozat
Csörög község önkormányzat képviselı- testülete elfogadja az átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló tájékoztatót.
Felelıs: polgármester
Határidı: azonnal
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12. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester:
• A Tanoda nagyon jól üzemel. Közel 40 gyermek látogatja. A gyerekeket
korrepetálják, angolul tanulhatnak, kézmőves foglalkozás zajlik, írást gyakorolnak,
mese olvasás folyik a mővelıdési házban.. Hely hiány és a hideg miatt , 2 hetente az
óvoda tornatermében tartják meg a tánc óráikat. Legközelebb, 2012.11.24-én,
2012.12.01-én és 2012.12.08-án 15 h-kor lesznek a tánc órák melyre a képviselıtestület tagjait is szeretettel várják a gyermekek és a pedagógusok.
• 2012.12.14-én pénteken tartja az Önkormányzat a Karácsonyi évadzáró ünnepélyét az
óvoda tornatermében, ezúton szeretettel meghívom a jelenlévıket.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı:
• Szükségesnek tartja a 3 és 15 év közötti fiatalokat Hepatitis oltással beoltani, a
betegség elkerülésének érdekében. Több szülıvel is beszélt már ez ügyben. A szülık
támogatják a kezdeményezést. Javasolja az értesítéseket a közmunkások bevonásával
kiosztani.
• Megkéri a polgármestert, hogy segítse elı az önkormányzat és a háziorvosi
feladatokról szóló ellátási szerzıdés módosítását.
• A Kossuth utcai járda építésénél külön felkéri Gergely László képviselıt, hogy a
javítási munkálatokban, szakmai hozzáértésével vegyen részt.
• Kérdése, hogy mi lesz az Önkormányzat tulajdonában lévı, Renault Scenic gépkocsi
sorsa?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Várja a javaslatokat ez ügyben.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselı: Adja el az Önkormányzat a gépkocsit!
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elfogadásra javasolja, hiszen a fenntartása ebben az
évben csak eddig 800.000 Ft-ba került. Megkéri Madarász Lászlót, helyi autószerelı
vállalkozót, hogy a gépjármővet vizsgálja át. Ezt kıvetıen értesíti telefonon keresztül a
képviselıtársait az ajánlott hirdetési eladási árról és intézkedik a meghirdetésrıl.
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester a nyilvános ülést bezárta.
kmft.

Dr. Császár Károlyné s.k.
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde s.k.
jegyzı

Gergely László képviselı s.k.
jegyzıkönyv hitelesítı

12

