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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket és megállapította, hogy a
7 fő képviselő-testületi tagból 6 fő megjelent, tehát a képviselő-testület határozatképes. Jakab
Helga képviselő asszony írásban jelezte, hogy munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud részt
venni a mai képviselő-testületi ülésen, kéri hiányzását igazoltnak tekinteni.
A kiküldött napirendi javaslat módosítását kezdeményezi;
- az 1.3. napirendi pontnál Jakab Helga képviselő asszony hiányzása miatt a TRÖNK 2012.
évi munkájának megtárgyalását és a 2013. évi munkaterv bemutatását a februári ülésre
javasolja elhalasztani
- 2. napirendi pontként önkormányzati rendeletek megtárgyalását javasolja:
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről
2.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
Jegyzőkönyv hitelesítőnek Gergely László képviselőt kérte fel, aki a felkérést elfogadta.
Ezt követően a képviselő-testület a jegyzőkönyv hitelesítő személyét és a napirendi javaslatot
a módosítással együtt 6 igen egyhangú szavazattal elfogadta.
Napirend:
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: polgármester
1.2. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről tájékoztatás
Előadó: polgármester
1.3. A PTK bizottság beszámolója a 2012.évi munkájáról és a 2013. évi munkatervének
bemutatása, valamint tájékoztatás a PTK bizottság ellenőrzéséről.
Előadó: PTK elnök
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről
Előadó: polgármester, jegyző
2.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
Előadó: polgármester, jegyző
3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(….) önkormányzati
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rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről – költségvetés
előkészítése, irányszámok (I. forduló)
Előadó: polgármester, PTK elnök, pénzügyi vezető
4. Rövid távú tervek fejlesztések, beruházások –szóbeli előterjesztés
Előadó: polgármester, PTK elnök
5. Beszámoló a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről
Előadó: háziorvos
6. DMRV Zrt. Részvényvásárlási ajánlata
Előadó: polgármester
7. Teljesítmény értékelés tapasztalatai:
Előadó: polgármester, jegyző
8. Ingatlan felajánlás(1202) hrsz.
Előadó: polgármester
9. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előadó: polgármester
10. Egyebek
1.
1.1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester: A képviselő-testület a 184/2012.
( XII.19.) határozatával megállapította 2013. évi munkatervét. A határozat módosítása
szükséges, mert november hónapról a költségvetési koncepciót április hónapban tartandó
ülésünkön kell megtárgyalnunk az Áht. változása szerint, továbbá a közmeghallgatás pontos
idejét nem határoztuk meg a decemberi ülésünkön.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A közmeghallgatás időpontját javasolja
2013. szeptember 20. napján 17.00 órára tenni.
Császár Károlyné polgármester: A közmeghallgatást az óvoda tornatermébe javaslom
meghirdetni.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a munkaterv ezen módosításait az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
1/2013. (I.16.) határozat
Csörög Község Önkormányzat képviselő-testülete a 184/2012.(XII.19.) határozattal
elfogadott 2013. évi munkatervét módosítja és kiegészíti az alábbiak szerint:
a.) 2013. november 20. napján tartandó ülés napirendjéről lekerült és a 2013. április 17.
napján tartandó ülés napirendjére került az önkormányzat 2014. évi költségvetési
koncepciója.
b.) A közmeghallgatás időpontja: 2013 szeptember 20. 17.00 óra a CSIRI-BIRI Napközi
Otthonos Óvoda tornatermében került megrendezésre.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
További kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a következő
határozati javaslatot:
*aki elfogadja, a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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2/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.2. Két ülés között tett fontosabb intézkedésekről tájékoztatás
Dr. Császár Károlyné polgármester: Jelenleg a Forte étterem étkezteti az óvodásokat és a
szociálisan rászorulókat. Nagyon sok panasz érkezett az étel minőségére. Javaslom, hogy
próbáljunk ki egy hétig egy másik ételszállítót. Kaptam egy ajánlatot a vácrátóti
vállalkozótól, aki az ottani Óvoda konyháját üzemelteti. A vácrátóti szülők nagyon meg
vannak elégedve az étel minőségével nem zsíros és nem drága az étel.
Jelenlegi árak: (FORTE)
Az új árak: (Vácrátót)
- Óvódások
445 Ft + áfá
480 Ft + áfá
- Szociális étkezők 635 Ft + áfá +100 Ft szállítás
572 Ft+ áfá +100 Ft szállítás
- Felnőtt adag
610 Ft + áfa
430+áfa
Gergely László képviselő: Ki kellene próbálni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Forte felé volt már jelzés?
Nagyházi Judit óvoda vezető: Többször szóltam, de írtam is.
Zsíros az étel, egyoldalú a menü és gyenge a minőség.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Véleménye szerint ezt a polgármesternek
kellene leírni a Forte étterem felé.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az új jelölt is kiszállítja az ételt?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, ugyan úgy mint ahogy most szállítanak.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A minőségi kifogásra a 30 nap nem biztos, hogy
elfogadható a felmondásra a szerződés szerint. Kérdezzük meg az ügyvédnőt, hogy mit
tehetünk. A polgármester jelezze írásban a kifogásokat.
Kérdés hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, az 1 hetes „ebéd próbát” és egyetért azzal, hogy a FORTE ételszállítását
szüneteltessük erre az időszakra és ezt jelezzük a FORTE felé,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
3/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete 2013. január 21., 22., 23., 24. és 25 napokra
a FORTE Étteremnek a gyermekétkeztetés és szociális étkeztetés szünetelését bejelenti.
Egyúttal felkéri a polgármestert, hogy a szolgáltató felé írásban jelezze az étkeztetés minőségi
kifogásait.
A képviselő-testület a polgármester javaslatára tudomásul veszi, hogy 2013. január 21., 22.,
23., 24. és 25 napokra a Vác és Vidéke Vendéglátó Kft-től (Vácrátót, Petőfi tér 3.) rendelnek
étkeztetést az óvodások és a szociális étkezők részére.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Balogh Zoltán miniszter úr 5 millió Ft utalásáról
rendelkezett. E-mailben megérkezett, hogy 60 napon belül utalják a pénzt a TANODÁRA, de
szerződést még nem kaptunk.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Havi szinten 23 000 Ft a rezsi költség, az
önkormányzat ezt el tudja számolni? Csak 23.000 Ft a havi rezsi, ez létezik?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, mivel csak heti 1 alkalomról van szó összesen 4
óra/alkalomról.
Gergely László képviselő: De fűteni az alatt az idő alatt is kell.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Véleménye szerint ezt újra kéne számolni.
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A könyvtáros hogyan tud tovább dolgozni, ha már most nyugdíjas?
Dr. Császár Károlyné polgármester: 2013.06.30-ig még biztos, hogy lehet nyugdíjasként is
dolgoznia.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Szentendrétől is kapunk könyveket?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kistérséggel előbb el kell számolni. Felhívtam a
munkaszervezet vezetőjét és elmondta, hogy a könyvtárunknak átadott könyvek a kistérség
vagyonát képezik. A könyvtárosunk munkabérét, 80.000 Ft-ról- 100.000 Ft-ra szeretnénk
emelni, mert heti 5 órával több könyvtári órát írt elő a Szentendrével kötött szerződés.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A csatornázáshoz kérdezi, hogy kötelező az
ingatlanokat bekötni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: 10 önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanra kellene
még bekötni.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő: Amit most fogunk megvenni arra is
be kell köttetni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, így már 11 ingatlanról van szó.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Ha nem kötelező nem javasolja a bekötést.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szintén nem ragaszkodik a befizetéshez. Ha nem
vittek be csonkot nem kellene befizetni az egységnyi hozzájárulást.
Gergely László képviselő: A Polgárőrség vezetője miért mondott le? Miért adja át a Dr.
Nyomárkai úrnak a vezetést?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ő volt a helyettes. Felhívtam,de még gondolkodási
időt kért. Február 3-án lesz közgyűlés melyre meghívást kaptam. A tagság úgy döntött, hogy
még 30 napot várnak, a lemondást követően ami akkor jár le.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő: A szemétszállításnál nem látok
pontos kitételt a kisebb kukákra.
Dugántsi Ildikó alpolgármester: Miért nem személyenként kötnek szerződést? Akkor
lehetne kisebb kukákra is szerződni.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő: Vácrátóton egyedi megállapodások
vannak.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ennek utána nézünk.
További kérdés hozzá szólás 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 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
4/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő testülete - elfogadja a polgármester két ülés között
tett fontosabb intézkedéseiről szóló tájékoztatót.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
1.3. A PTK bizottság beszámolója a 2012.évi munkájáról és a 2013. évi munkatervének
bemutatása, valamint tájékoztatás a PTK bizottság ellenőrzéséről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a
hozzászólásokat, észrevételeket.
Dr. Bonyhády Elemér László PTK bizottság elnöke, képviselő: A bizottság megtárgyalta
az előterjesztést és a képviselő-testületnek elfogadásra ajánlja. 2013. évre 6 ülést terveztünk
és az ülések időpontjai, napirendi pontjai a képviselő-testület munkatervéhez igazodnak. A
bizottsági munka értékelését írásban mindenki megkapta. Ha van; szívesen vesszük a
kiegészítést.
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Garad Attila PTK bizottsági – külsős – tag lemondott. Lemondását a bizottság tudomásul
vette. A PTK bizottság jelölésére kéri a képviselő – testületet, hogy Nagy Mariannát külsős
bizottsági taggá válassza.
Megtárgyalásra került még a hivatali személygépkocsi használata, a felelőtlen szervizelés, és
a menetlevél hiányosságai. A számlákhoz, csak 1 esetben kapcsolódott megrendelés. A
gépkocsi használója, valószínűleg önállóan döntött a gépkocsival kapcsolatos anyagi kiadások
helyességéről. Kb. 16 000 kilométert futott a gépkocsi. 1 szerviz helyett 3 szerviz volt. Nincs
pótkerék. Megvételkor jó minőségű nyári gumikkal rendelkezett a gépkocsi. 3 hét múlva téli
gumi lett vásárolva, majd egy hét múlva megint gumi csere volt. Télen megint téli gumi
garnitúra került megvételre. Leadásnál több mint 5000 Ft volt a takarítási költség, ezt abszurd.
Szükség lett volna a vétel előtt egy szervizelésre állapot felmérés miatt.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Véleménye szerint vissza kellene hívni a
gépkocsi használóját, és szembesíteni kellene Őt az itt elhangzottakkal. Lehet itt élni költség
visszatérítéssel?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A gépkocsi vezetője mindig szólt, először a jegyző
nőnek, a jegyzőnő pedig nekem. Ha mindenhez megrendelő kell, nekem miért nem szólt
senki.
A vétel előtt a Képviselő-testület úgy döntött, hogy műszakilag megvizsgáltatja az autót egy
szakemberrel. Ifj. Madarász László eljött, és Ő mint szakértő, megállapította, hogy
műszakilag jó állapotú a gépkocsi. Ezért szerintem felesleges lett volna szervizbe vinni. A
menetlevél használatáról, ki kellett volna oktatni a sofőrt. A Renault típusú gépkocsik
érzékenyebbek az átlagnál, gyakrabban igényelnek javítást.
Vácra 1,2 millió Ft lett volna a gyermekek szállítása. Ez az összeg a karbantartásra ment el.
A defekt cseréjénél a falugazda intézkedett. Nem tudom miért csak javítás lett írva a számlára.
Leadásnál Madarász László szintén átnézte a gépkocsit, és ő javasolta, hogy a gépkocsi
annyira koszos, hogy azt már csak szakszervizben lehet eladhatóvá kitakarítani. Az én
utasításomra vitte a gépkocsi vezetője szervizbe mosatni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Számítása szerint a gépkocsira cirka
218.000 Ft+áfát költöttek a vétel ár, 2,2 millió forint volt. Most kb. 1.300 000 Ft-ot ér. Több
mint 1 milliót veszítettünk.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A gépkocsi vásárlás soha nem kifizetődő, de
maradjunk a tárgynál.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Meg kellett volna határozni, hogy a gépkocsival
mikor mit tehet a beosztott. Ne a használója döntsön, hanem az Önkormányzat.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az a probléma, hogy a beosztottnak kiosztott
eszköznél a jegyzőkönyv és a felelős nem lett meghatározva. A belső ellenőrzés is
megállapította, hogy a menetlevél és a gépkocsi kilométer állása nem mutat egyezést.
Felmerül a gyanú a csalásra.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A jövőre nézve az ilyen esetekben vezessük be más
fokozattal az ellenőrzést.
- Minden hibánál, jegyzőkönyvet kell készíteni.
- Belföldi kiküldetésnél, pontosabb szakszerűbb menetlevél kezelésre van szükség
Az önkormányzat vagyonáról van szó, nagyobb oda figyelést igényel.
Azt lenne jó elérni, hogy mindig gondoljuk át a lehetséges következményeket is.
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatokat:
*aki elfogadja, a PTK bizottság beszámolóját,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
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5/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete elfogadja a PTK bizottság 2012. évi
munkájáról szóló beszámolót és a bizottság 2013. évi munkatervet tudomásul veszi.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
*aki elfogadja és tudomásul veszi, a PTK bizottság elnökének belső vizsgálatát,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
6/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete elfogadja és tudomásul veszi a PTK
bizottság elnökének vizsgálatát az önkormányzat tulajdonát képező Renault személygépkocsi
2012. évi kiadásaival összefüggésben.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
*aki elfogadja Nagy Marianna, PTK bizottság külsős bizottsági taggá választását - az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
7/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a polgármester és a PTK bizottság
javaslatára Nagy Marianna csörögi lakost a PTK bizottság külsős bizottsági taggá választja.
Nagy Marianna a 2013. februári képviselő-testületi ülésen az eskü letételét követően
megkezdheti munkáját
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: polgármester
2.1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati
rendelete a köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A 2011. évi CXCIX. törvény 234.§. (3) bekezdése az
adott tárgyévre rendeleti szinten kéri meghatározni az illetménykiegészítést, amennyiben a
képviselő-testület úgy dönt. Nálunk 10%-os illetménykiegészítést állapított meg a képviselőtestület korábban. Javaslata a képzetségi pótlék megvonása és dolgozónként egységesen
20%-os illetménykiegészítés megítélése. Ez évi 800 e Ft többlet költséggel járna az
önkormányzatnak. Ehhez kéri fogja a Képviselő-testület támogatását.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Már elmondta a bizottsági ülésen is, hogy a
képzettségi pótlék megszüntetését semmiképpen nem javasolja. Örülni kell annak, ha a
köztisztviselők minél inkább képzik magukat, hiszen ez munkájuk minőségén javít. Ez
inspirálja a munkavállalókat, hogy képezzék magukat.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A jegyzőnő által elkészített rendelet-tervezetről kell
most döntenünk.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A 20 %-os (azaz + 10%) emelést nem bírja el a
költségvetés.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A köztisztviselői törvény módosult. A korábban
megállapított illetménykiegészítést nem határozatlan időre kell megállapítani, hanem 2013.
január 1. napjától minden költségvetési évre. Rendelkezhet úgy a képviselő-testület, hogy
nem állapítja meg, mivel nincs rá fedezet, de akkor sem csökkenhet a köztisztviselők
illetménye 2013-ban. Ebben az esetben nem illetménykiegészítésként kell nevesíteni, hanem
illetmény eltérítésnek. A törvény erejénél fogva ezt 20 % növelheti is. A képzettségi pótlék
pedig csak annak jár, aki a munkakörén felül olyan munkát végez, ahol igénybe veszik a +
végzettségét. A személyi illetményben részesülőt nem illeti meg a képzettségi illetve az
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illetménykiegészítés sem A nyelvpótlék kötelező a törvény erejénél fogva, ilyen pl. a német,
angol, francia. Kérem a képviselő-testületet, hogy döntsön, hogy továbbra is úgy határoz
hogy a 10 % illetménykiegészítést megadja a köztisztviselők részére, vagy a max. 20 %-ot.
Mivel a költségvetés az illetménykiegészítés emelését nem teszi lehetővé így továbbra is
javaslom 10 % illetménykiegészítés megállapítását 2013. évre.
További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezet
módosítását.
* Aki egyetért azzal, hogy 2013. évre 10 % illetménykiegészítést állapítson a hivatal
köztisztviselői részére,- az kérem igennel szavazzon.
Egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához
minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal
megalkotta rendeletét.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
1/2013. (I.16.) önkormányzati rendelete
köztisztviselők 2013. évi illetménykiegészítéséről.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
2.2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013. (….) önkormányzati
rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ismeretes, hogy a nehéz anyagi helyzetben lévő,
rászorultak részére a hideg időjárásra tekintettel tűzifát szeretnénk osztani. A PTK bizottság
ülésén a jegyző elmondta, hogy a jogbiztonság és az objektivitás, valamint a szociális
törvényben megfogalmazottak betartása érdekében rendeletet kell alkotnunk. A képviselőtestület ezt tudomásul vette és a jegyzőnő elkészítette a szociális célú tűzifa juttatásról a
rendelet-tervezetet, mely beterjesztésre került.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Mi ez a nagy fordulat? A bizottsági ülésen még
támadták a jegyzőt a rendelet alkotási javaslat miatt, ma meg már itt a rendelet.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A tűzifa kiosztásról a zárt ülésen lesz szó, most a
rendelet megalkotása a feladat.
További hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a rendelet-tervezetet.
* Aki elfogadja a szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendelet-tervezetet,- az kérem igennel
szavazzon.
Egyúttal felhívta a képviselők figyelmét, hogy rendeletre szavaznak, melynek elfogadásához
minősített többségű szavazati arány, azaz legalább 4 igen szavazat szükséges.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal
megalkotta rendeletét.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2013. (I.16.) önkormányzati rendelete
a szociális célú tűzifa juttatásról.
(A rendelet a jegyzőkönyv mellékletét képezi.)
3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének …./2013.(….) önkormányzati
rendelete az önkormányzat és intézményei 2013. évi költségvetéséről – költségvetés
előkészítése, irányszámok (I. forduló)
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta. Kéri a
hozzászólásokat, észrevételeket.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A 10 millió forintos tartozáson kívül, mennyivel
tartozunk Vácnak?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A pénzügyi jelentés szerint több tartozásunk nincs.
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Lintner Éva pénzügyi vezető: Az ÖNHIKI elszámolásra küldött a MÁK e-mailt, hogy
módosult az elszámolás határideje június 30. napjára.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Óvodai étkeztetésnél, 3 millió forint van betervezve,
5 milliót kapunk. Nézzük ezt át még egyszer,- nehogy visszafizetési kötelezettségünk legyen.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Ezekkel a normatívákkal már júniusban el kell számolni,
hogy mennyi a tényleges elszámolás.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: De ha nem fizetünk ki annyit?
Lintner Éva pénzügyi vezető: A valós adatokkal számoltam.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A várható teljesítés 3.900 000 Ft.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Ténylegessel kell számolni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem kapjuk meg egyszerre?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Nem egyszerre kapjuk, hanem arányosan.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ebben az esetben rendelhetnénk jobb minőségű,
drágább ételt is.
Lintner Éva pénzügyi vezető: Azt vizsgálják, hogy hány gyerek, hány napig veszi igénybe
az étkezést.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az Óvodának a gáz energia egész évre van tervezve?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Igen egész éves tervezés.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A hivatal tartalmazza magát a hivatalt?
Lintner Éva pénzügyi vezető: 5 intézmény van: CSIRI-BIRI Napközi Otthonos Óvoda,
Polgármesteri Hivatal –két helyen, Nemzetiségi Önkormányzat, Művelődési ház és Könyvtár,
valamint az Önkormányzat
Dr. Császár Károlyné polgármester: A biztosításokat szét lehetne szedni?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Igen szétbonthatóak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Közelítsünk a realitás felé. Házi segítségnyújtásra
392 e Ft-ot költöttünk, miért van 762 e Ft betervezve?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Azért, mert ide csak a szolgálatot ellátó dolgozó volt
tervezve, de most emelkedett a megbízási díja. Tavaly 1-1 fő volt a házi segítségnyújtáson és
a szociális étkeztetésen is. Ebben az évben ezek a feladatellátások megoszlanak; ellátjuk a
szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást is munkakör átcsoportosításokkal. De ettől még
az e szakfeladatra vonatkozó személyi juttatás és dologi összegét ide kell tervezni és innen
lesz felhasználva is.
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika képviselő: Időskorúak járadéka nincs?
Lintner Éva pénzügyi vezető: 0 Ft van tervezve, csak a szöveg nem lett kihúzva.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az ápolási díj, csak alanyi jogon jár?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Igen már csak az maradt.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szemétszállítási díjat az intézményekre tervezni kell.
Lintner Éva pénzügyi vezető: 26.000 Ft/ év?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nincs róla információja. A művelődési ház és
könyvtárnál a személyi juttatáson belül az alapilletményt kéri javítani 80.000-ről 100.000 Ftra emelni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A tűzifa sehova sincs tervezve, pedig 2-szer 1 millió
Ft összegről beszéltünk korábban úgy, hogy 1 millió Ft értékben 2013. januárjában, és 1
millió Ft értékben késő ősszel, kora télen osztunk tűzifát. A rendkívüli szociális segélyre
tervezett összeg jelenleg nagyon kevés.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A temetésre is kevés van tervezve.
Köztemetésre legalább kétszer ennyi legyen betervezve.
Gergely László képviselő: A hivatal felújítására az 5 millió Ft-ot nem támogatja.

8

Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Az utakat miből tudjuk tervezni? Ez kb. 28 millió
Ft+áfa. Ezt hosszú távra tervezzük. Ha nincs tartalék, akkor mire tervezünk? Legyen
racionális a döntés. Például az ipari park beruházást próbáljuk meg.
Gergely László képviselő: Csak az útra szabad költeni. Hitelt kell felvenni, ha másképpen
nem megy.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Évek óta csak várunk. Az embereknek nagyon kell
az út, óriási az igény. A falunkban szinte nincs is normálisan járható út.
A templomban régen volt urnás temetkezés. Lehetne az egyházzal esetleg közösen egy új urna
falat építeni.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: A szociális étkeztetést és a házi segítségnyújtást
ellátó dolgozóknak javaslok 10.000 – 12.000 Ft költségátalányt – ha nem kötelező a tételes
elszámolás - megállapítani és ezt betervezni. A dolgozók saját autójukat használják, hogy az
üzemanyag költségük legalább fedezve legyen.
Javasolja továbbá az internet és telefonszolgáltatás egységesítését., flottaszerűen olcsóbbá
tehetjük.
Kérdése, hogy miért van szükség a polgári védelmet ellátó személyre, ha van az
önkormányzatnál más olyan személy, aki ezt ellátja.?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Azért, mert az egyik feladat a polgári védelem, a
másik pedig a tűz- és munkavédelem. Mindkettő más szakképzettséghez kötött.
Javasolja havi 10-15.000,- Ft betervezését megbízási díjként levélkihordásra. Sajnos
közmunkást még nem kaptunk, így a levélkihordást saját pénzből kell megoldanunk.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő : Tudomásom szerint feladatokat vettek el;
közgyógyellátás, ápolási díj, szemét szállítás, gyámügyek, védelembe vétel, gyermek
elhelyezés.
Talajterhelési díj bevételt 1 millió Ft összegben javasol betervezni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: 5,4 embert finanszíroz az állam. Nálunk 8 fő
dolgozik.
Tehát hozzá kell tenni a bérekhez. Tudunk adni? Sok az ember, lehet, hogy el kell küldeni
valakit vagy valakiket.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Javasolja, hogy ne csak a köztisztviselőknek,
hanem mindenkinek adjunk cafetériát.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Örül, hogy az óvoda dolgozóinál a cafetéria be lett
tervezve.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A cafetéria a köztisztviselőknek törvény alapján jár
a közalkalmazottaknak, illetve a Munkatörvénykönyve által alkalmazottaknak adhat cafetériát
a képviselő testület. De nem úgy, hogy az óvoda dolgozóinak, hanem pl. a
közalkalmazottaknak, az Mtv. által alkalmazottaknak. Ha a döntés a közalkalmazottakra
vonatkozik, úgy az önkormányzatnál dolgozó valamennyi közalkalmazott cafetériában fog
részesülni (nálunk pl. + a védőnő is).
Lintner Éva pénzügyi vezető: 35% járulékot kell fizetni a cafetéria után.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ha így van, akkor érdemesebb bért adni. Az Mtv.
által alkalmazottakra nem gondolna.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A jegyzőnő jubileumi jutalma kb. 1,5
millió Ft, ez bruttó összegben kb. 1,8 millió Ft. Ezt is tervezni kell.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Ami már meg van az nem elvehető. Be kell építeni a
bérbe.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzá szólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátja a rendelet tervezethez, a 2013. évi költségvetéshez tartozó
és elhangzott határozati javaslatokat.
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*aki egyetért azzal hogy, a 889921 szociális étkeztetés és a 889922 Házi segítségnyújtás
szakfeladaton a feladatot ellátó dolgozók részére 12.000,- Ft/hó összeg költségátalány
tervezése történjék meg,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
8/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évi költségvetésbe a 889921
Szociális étkeztetés és a 889922 Házi segítségnyújtás szakfeladaton a feladatot ellátó
dolgozók részére 12.000,- Ft/hó összeg költségátalány tervezését írja elő.
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: polgármester
*aki elfogadja, munka és tűzvédelmi feladatokra betervezni havi 80.000 Ft-ot,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
9/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évi költségvetésbe a 841112
Önkormányzati jogalkotás szakfeladatra munka- és tűzvédelmi feladatok, valamint nem
mérnöki műszaki tanácsadásra 80.000,- Ft/hó összeg betervezését írja elő.
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: polgármester
*aki elfogadja, a szociális tűzifa juttatásra betervezni 2.000 000 Ft-ot, - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
10/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évi költségvetésbe a 882122
Átmeneti segély szakfeladatra kétszer 1 millió Ft összegű tűzifa segély beállítását rendeli el az
alábbiak szerint:
a.) 1 millió Ft szociális tűzifa juttatás 2013. február hónapban történő kifizetéssel
b.) 1 millió Ft szociális tűzifa juttatás 2013. december hónapban történő kifizetéssel
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: polgármester
*aki elfogadja, a levélkihordásra betervezett 15000 Ft/havi díjat - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
11/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évi költségvetésbe a 841126
Önkormányzati igazgatás szakfeladatra 15.000,- Ft/hó megbízási díj beállítását rendeli el
levélkihordásra.
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: polgármester
*aki elfogadja, a talajterhelési díj, 1 millió Ft bevétel tervezetét - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
12/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évi költségvetés bevételei közé 1
millió Ft talajterhelési díj bevétel beállítását rendeli el.
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Határidő: 2013. február 20.

Felelős: Polgármester

*aki elfogadja, a könyvtári szolgáltatás és művelődési ház szakfeladatára a személyi
illetményt 100.00 Ft/hó összegre tervezni - az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
13/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évi költségvetésbe a 910123
könyvtári szolgáltatás és művelődési ház szakfeladatra a személyi juttatás alapilletményt 100
e Ft/hó összegben rendeli el betervezni.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 20.
*aki elfogadja, a cafetéria bevezetését a közalkalmazottak részére is - az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
14/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a 2013. évben valamennyi közalkalmazott
dolgozó részére 8.000 Ft/hó cafetéria beállítását rendeli el.
Határidő: 2013. február 20.
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Javaslata az óvodában
gyermekétkeztetés
egységesítése. 14 fő fizet az étkezésért. Nekik is kedvezményessé kellene tenni az étkeztetést.
Gergely László képviselő: Én is javasolom.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A fűnyíróhoz kéri, hogy keressenek egy
szerelőt, feleslegesnek tartja új fűnyíró vásárlását.
4. Rövid távú tervek fejlesztések, beruházások –szóbeli előterjesztés
Dr. Császár Károlyné polgármester: A PTK bizottság tárgyalta a napirendet. Kéri az elnök
urat tájékoztassa a testületet a bizottság ülésén elhangzottakról.
Dr. Bonyhády Elemér László elnök: A bizottsági ülésen az hangzott el, hogy rangsoroljuk
terveinket; a polgármester asszony javaslata volt, hogy
- Utak,
- Polgármesteri Hivatal bővítése,
- Orvosi rendelő festése
- Ipari park létrehozása
- Víz bevezetése a Kecskerágói területre
- Önkormányzati ingatlanok (telkek) értékesítése
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint, hitelt kéne felvenni és utakat
építeni belőle.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő tag: Ott ahol nagyon rosszak az utak, valószínűleg a
lakosságot is be lehet vonni a közös költségviselésbe.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Útalapot kell létrehozni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Csak sajnos az nem valószínű, hogy elég a
megvalósításhoz.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde: Erre lehet rendeletet hozni, már van is erre egy tervezet.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő tag: Támogatná a kezdeményezést.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Először a képviselő-testületnek van döntési
jogosultsága (út kiválasztás, terveztetés, költségszámítás stb.). A képviselő-testület döntése
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után lehet megszólítani a lakosságot, hogy az önkormányzati úthoz mennyivel kell
hozzájárulniuk.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Kérdése, hogy az útépítésre tud- e hitelt felvenni az
önkormányzat?
Lintner Éva pénzügyi vezető: Fejlesztési hitelt a Kormány hozzájárulásával, valószínűleg
fejlesztési célokra lehet felvenni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Döntsük el melyik utakkal kezdjük a felújítást.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Komáromi, Duna és Kisfaludy utcát javasolja.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő : Csak 2 utcát javasolt a bizottság felújításra 2013ban.Véleménye szerint a fontossági sorrend
- Utak, de minimum 2 útterv készüljön
- Ipari park
De véleménye szerint idén csak 1 megvalósítás lehetséges.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az ipari parknál a cserében is gondolkodhatnánk.. Itt
van példának a TELENOR, a területért cserébe, mindent elvállalt ami a kialakításhoz
tartozott.
Dr. Bonyhády Elemér László elnök: De akkor csökken az az esély arra, hogy mi hozzuk
létre az ipari parkot.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Valóbban így van, de így kerülne a legkevesebbe. A
mostani költségvetésünk, nem sokat enged. Jó lenne úgy kialakítani, ahogy Vác csinálta; utak,
közmű, kerítés, de sajnos erre a mostani költségvetésünkkel vajmi kevés esélyt látok.
Dr. Bonyhády Elemér László elnök: Meghirdetni már most is meglehet.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Célozzuk meg az utak építését.
* Új utak, minimum 2 útra tervet kérni, legalább 3-ra árajánlatot kérjünk be.
* Ipari park meghirdetése
* A Hivatal bővítését egyelőre elhalasztani javasolja.
Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy képviselő - testülete 2013. évben a rövid távú fejlesztések
sorrendjét a PTK bizottság javaslata szerint állítja fel:
1.) Utak:
- a Kisfaludy utca hiányzó részének, a Duna utca hiányzó részének és a Komáromi utca teljes
szakaszára útterv készíttetését irányozza elő. A képviselő-testület egyúttal felkéri a
polgármestert, hogy a megjelölt utakra (kétoldalt szegély, vízelvezetés, megfelelő útalap stb.)
vonatkozó tervek elkészítésére kérjen be legalább három árajánlatot.
2.) Ipari park kialakítása pályáztatással
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja, a rövid távú tervek fejlesztések sorrendjét,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
15/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete 2013. évben a rövid távú fejlesztések
sorrendjét a PTK bizottság javaslata szerint állítja fel:
1.) Utak:
- a Kisfaludy utca hiányzó részének, a Duna utca hiányzó részének és a Komáromi utca teljes
szakaszára útterv készíttetését irányozza elő. A képviselő-testület egyúttal felkéri a
polgármestert, hogy a megjelölt utakra (kétoldalt szegély, vízelvezetés, megfelelő útalap stb.)
vonatkozó tervek elkészítésére kérjen be legalább három árajánlatot.
2.) Ipari park kialakítása pályáztatással
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. február 20.- kgvt.
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5. Beszámoló a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről
Dr.Bonyhády Elemér László képviselő: Irracionális változások várhatóak 2013. február 1től. Olyan ÁNTSZ határozat született, hogy a diabetikus ellátás például nem tartozik Váchoz.
Új labor van, de a házi orvosokkal nincs kapcsolatban.
- szeretné a helyi vérvétel megvalósításának lehetőségét megteremteni
Dr. Császár Károlyné polgármester: A beszámoló értelmében azt tapasztalja, hogy napi 42
beteget lát el. Ez nagyon sok. Idén meg kell a festést oldani. Milyen időpont lenne jó?
Dr.Bonyhády Elemér László képviselő: Június, július, augusztus, 2 részletben, rendelő – és
váró.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Oláh Péter vállalkozót ajánlották. Megkérjük, mivel Ő
helyi vállalkozó. Javasolja egy fogorvosi rendelő kialakítását a rendelőben.
Dr.Bonyhády Elemér László képviselő: Nem tartja rentábilisnak az ötletet. A helység is
kicsi lenne hozzá, és nincs olyan vállalkozó aki ilyen összeget befektetne, mivel több millió a
berendezés.
Dr. Császár Károlyné polgármester : További kérdés hozzá szólás nem lévén a
polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, a háziorvosi beszámolót,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
16/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a háziorvosi feladatellátásról, a település
egészségügyi helyzetéről szóló beszámolót elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
6. DMRV Zrt. Részvényvásárlási ajánlata
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A részvény vásárlás, mindig rizikóval jár. Itt sem
láthatjuk a pozitív véget. Nem javasolja.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem értem a részvényvásárlást. Felkértem a jegyző
asszonyt, hogy ismertesse a jogszabály szerint ennek okát.
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény (továbbiakban:Vkszt.) 2012. január 1. napján lépett hatályba. E törvény első ízben
szabályozza törvényi szinten a viziközmű – szolgáltatás egészét.
A Vkszt. értelmében 2012. július 15. napjáig az üzemeltetési szerződéseket a Vktsz. addig
hatályos rendelkezései alapján mindennemű megkötés nélkül köthették meg a regionális
viziközmű társaságok, így a DMRV is.
A törvény hatályba lépésével – Vkszt. 16..§. (6) bekezdése kimondja:
Vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szereződés kiztárólag olyan víziközműszolgáltató társasággal jöhet létre:
a.) amely kizárólag az ellátásért felelős, vagy rajta kívül az állam, települési önkormányzat,
vagy ezek közös tulajdonában áll;
b.) amely kizárólag az a.) pont szerinti gazdasági társaság, vagy rajta kívül az állam, települési
önkormányzat, vagy ezek együttes tulajdonában áll.
Eszerint a regionális viziközmű társaságok – így a DMRV is – 2012. július 15. napját
követően a már üzemeletetett települési viziközműveket akkor üzemeltethetik tovább, ha az
ellátásért felelős önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkezik.
A jogi helyzet rendezésére a DMRV részvényvásárlási ajánlata megoldást nyújt. Így az
adásvétellel településünk tulajdonossá válik a DMRV Zrt. 1 db törzsrészvényének, 11.000,- Ft
vételár fejében. A vételt követően önkormányzatunk tulajdonjoga a DMRV Zrt.
részvénykönyvébe bejegyzésre kerül.

131

Így pedig lehetővé válik a törvényi előírásoknak való megfelelés, és nem lesz akadálya az
önkormányzat és a DMRV között fennálló üzemeltetési jogviszony további fennállásának.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Úgy gondolja, hogy ez a DMRV-nek és nem
önkormányzatunknak kedvez. Továbbra sem javasolja.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Továbbra sem ért egyet a részvényvásárlással.,
További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati
javaslatot:
*aki elfogadja a részvényvásárlás lehetőség elutasítását,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 5 igen és 1 nem szavazattal meghozta
határozatát.
17/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a DMRV Zrt. ajánlatával nem él és nem
vásárol részvényt.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester – DMRV Zrt értesítése
7. Teljesítmény értékelés tapasztalatai
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző:
Ez év márciusában a kiemelt célok meghatározásra kerülnek, márciusra a hatáskörök is
kitisztulnak, a munkaköröket át kell szervezni, a járási hivatal, a kormány ablak megszólította
a kollegákat tovább tanulásra, illetőleg elhelyezkedésre. Kiemelendő feladat – ami a tavalyi
évben elmaradt, mert csak az év végén tudtuk az irattári polcokat megvenni - az irattár
kialakítása a belső garázsban.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Az irattárnak az Akácfa utcai garázs nem nedves
irattár céljára?
Dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: A falugazdával többször megnézette és nem tűnt
nedvesnek. Helyiség száraz volt.
Dr. Császár Károlyné polgármester: További kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, teljesítményértékelés tapasztalatairól szóló tájékoztatót,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
18/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a teljesítményértékelés tapasztalatairól
szóló tájékoztatót tudomásul vette.
Felelős: polgármester, jegyző
Határidő: azonnal
8. Ingatlan felajánlás
Dr. Császár Károlyné polgármester: Az előterjesztést mindenki megkapta, a pénzügyi
bizottság megtárgyalta. Kéri a hozzászólásokat javaslatokat:
Kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, az ingatlan vásárlási szándékát az önkormányzatnak,- az kérem igennel
szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát
19/2013.(I.16.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a PTK bizottság 5/2013.(I.14.) PTK
határozatában javasoltakra tekintettel a csörögi 1202. hrsz-ú ingatlant megvásárolja a
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tulajdonos adótartozása - telek adó: 270.750,- Ft,- pótlék: 54.150,- Ft; összesen: 324.900,- Ft fejében.
A képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzat jogi képviselőjével a
szerződést készíttesse el és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
9. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Az előterjesztést mindenki megkapta, kérdés hozzá szólás nem lévén a polgármester
szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
*aki elfogadja, Csörög Község Önkormányzata beszámolóját a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő- testület 6 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát.
20/2013.(I.16.) határozat
Csörög község önkormányzat képviselő - testülete a polgármester átruházott hatáskörök
gyakorlásáról szóló beszámolóját tudomásul vette.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
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.
jegyző
Gergely László s.k.
jegyzőkönyv hitelesítő
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