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Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselőtestület 6 tagja van jelen, Dr. Bonyhády Elemér képviselő jelezte, hogy betegsége miatt nem tud
jelen lenni, megállapítja, hogy az ülés határozatképes. A jegyzőkönyv hitelesítésére Viszus István
képviselőt javasolja. Ismerteti a meghívó szerinti, tervezett napirendi pontokat.
A képviselő-testület 6 igen szavazattal, egyhangúlag megválasztja jegyzőkönyv hitelesítőnek Viszus István
képviselőt.
A Képviselő-testület 6 igen szavazattal egyhangúlag jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirendi pontok:
1. Útépítési tervdokumentáció ismertetése
Előterjesztő: polgármester
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előterjesztő: polgármester
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésekről
Előterjesztő: polgármester
4. Tájékoztató az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Előterjesztő: polgármester
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
6. Az élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapításáról szóló
rendelet jóváhagyása
Előterjesztő: polgármester
7. Az Önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2011. (III.20.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: polgármester
8. Szennyvízcsatorna közművagyon átvétele
Előterjesztő: polgármester
9. A Képviselő-testület 2013. évi munkájának értékelése
Előterjesztő: polgármester
10. A Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Előterjesztő: polgármester
11. Egyebek
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Zárt ülés
12. Beszámoló az átruházott hatáskörök gyakorlásáról
Előterjesztő: polgármester
13. Segélykérelmek
Előterjesztő: polgármester
1. Útépítési tervdokumentáció ismertetése
Dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a napirendhez meghívott vendégeket, a Váci
Útépítő Kft. képviselőit, Bóbis Ferencet és Gembolya Ferencet. Átadja a szót Bóbis Ferenc
tervezőmérnöknek.
Bóbis Ferenc tervezőmérnök ismerteti a csörögi útépítési munkákhoz készült terveket,
elmondja, hogy a terveket benyújtották engedélyezésre, várhatóan január végére lesz meg az
engedély, mely két évig lesz érvényes. A tervek a vízelvezetést nem tartalmazzák, csak a
szikkasztókat vették figyelembe azokban az utcákban ahol van. Ha lesz átfogó vízelvezetési terv
azzal összhangba tudják hozni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő felveti, hogy a tervekben 5 m-es útszélesség szerepel,
de a települési rendezési tervében 6 méter van előírva.
Bóbis Ferenc tervezőmérnök elmondja, hogy 5 méter a burkolt felület és 50-50 cm a kőszórt
padka.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő véleménye szerint pl. a Komáromi utca menekülési
útvonal is, ahol biztos, hogy nem elegendő az 5 méter. Nem érti, hogy miért csak az úttal meg a
padkával foglalkozunk a többivel miért nem? Véleménye szerint legyen kitűzve a járda is, ha már
egyszer csinálunk valamit, akkor tegyük rendbe az egész utcát.
Bóbis Ferenc tervezőmérnök elmondja, hogy a „faltól falig” pályázatok nagyon ritkák, ezért
tervezik általában csak az utat és padkát. A 6 méter összesen közlekedésre alkalmas.
Dr. Császár Károlyné polgármester kéri a tervezőt, hogy valamilyen tájékoztató árat mondjon
az útépítésre.
Bóbis Ferenc tervező véleménye szerint, kb. 10-13.000,- Ft/m² szerinte a reális ár, ami persze
változhat a körülmények változásával. Egy megközelítő gyors számolás alapján kb. 21,5 MFt
plusz költséget jelente, ha nem 5, hanem 6 m széles lenne az aszfalttal burkolt felület.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy készítettek-e tervezői költségbecslést.
Bóbis Ferenc tervező válaszol, mely szerint nem készítettek, de elkészítik, záros határidőn belül,
és a tervezési költségek ezáltal nem fognak növekedni.
A két meghívott vendég megköszöni a meghívást, elköszönnek és elhagyják az üléstermet.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő véleménye szerint a tervezést azzal kellett volna
kezdeni, hogy megnézik a településrendezési tervet, mert az problémát okozhat, ha nem egyeznek
az úttervek és a község településrendezési tervében meghatározott feltételek.
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Dr. Császár Károlyné polgármester úgy gondolja, hogy egyrészt a szerződést a tervezővel
engedélyes tervekre kötötték, másrészt pedig 2015. december 15-ig a rendezési tervet felül kell
vizsgálni, ezeket a dolgokat át kell nézni és módosítani kell.
Viszus István képviselő emlékeztet, hogy az 5 m szélességet a képviselő-testület mondta a
tervezőnek, ezenkívül nem is kell 6 ill. 7 m széles út véleménye szerint, már bármilyen aszfaltos
útnak is nagyon örülne a falu lakossága.
Dr. Császár Károlyné polgármester azt a véleményét fejezi ki, hogy a munkát elvégezte a
tervező, ezért javasolja, hogy az előterjesztés szerinti szerződésben foglalt 2 428 240,- forint
kifizetését engedélyezze a Képviselő-testület, és a szerződés szerint a fennmaradó 20 %-ot csak az
engedélyes tervek átadása után fizetik ki.
A képviselők egyetértenek a javaslattal, nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselőtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
267/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a Váci Útépítő
Kft. (a továbbiakban: Tervező) a tervezési szerződésnek megfelelően elkészítette az
útépítési terveket. A szerződésben foglaltak szerint Tervező jogosult a számla
benyújtására, mely a polgármester általi teljesítés igazolást követően kiegyenlíthető.
Felelős: polgármester
Határidő: szerződésben foglaltak szerint
2. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A képviselők elfogadják a beszámolót, nincs további észrevétel és hozzászólás. a Képviselőtestület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
268/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a lejárt határidejű határozatokról
szóló beszámolót elfogadja.
A határozat végrehajtást nem igényel.
3. Tájékoztató a két ülés között tett intézkedésről
Dr. Császár Károlyné polgármester az előterjesztést a következők szerint kiegészíti.
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• a Házi segítségnyújtást végző Pataki Ferencné közölte, hogy továbbiakban nem tudja ezt a
feladatot ellátni, egyéb elfoglaltságai miatt.
• Az új családgondozó Csörög és Váchartyán községeket fogja ellátni, napi 4 órában,
2014.01.02. napjától.
• A téli közfoglalkoztatás keretében a 14 beiskolázott közfoglalkoztatott részére az
alapkompetencia képzés elkezdődött, 12-en járnak Vácrátótra, és 2-en Sződre.
• A Tanoda ismét pályázott, és 6 millió forintot nyert az Emberi Erőforrás Minisztériumtól.
Tovább folytatják a megkezdett munkát, karácsonyra élelmiszert és ajándékokat fognak
osztani. Az önkormányzati helységek használatáért fizetni fognak. Mivel már a saját
alapítványuk is működik, a pénz kezelése, és az elszámolás sem a Polgármesteri Hivatal
feladata lesz.
• Sikerült ismét közfoglalkoztatásra pályázni, és 2 fő 2014.01.01 – 2014.03.31 közötti
időszakra 100%-os támogatással felvehető, így megoldódott a hivatali kézbesítő, és az
iskolabusz kísérő bére erre az időszakra.
• Az iskolabuszon utaztatott gyerekek problémája megoldódott, mert a Földváry Iskola
felvett egy biztonsági őrt, aki segít a rend fenntartásában a busz megérkezése és a tanítás
kezdete között.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy az ASA Kft. kifizette-e a 3. negyedéves
úthasználati díjat?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy rendezve van, és a 4. negyedévi díj is ki
lesz számlázva január 7-ét követően, mivel módosították az erre vonatkozó megállapodást és így
most már minden negyedévet követő 7-ig szolgáltat adatot az A.S.A., ami alapján számlázni
tudunk.
Gergely László képviselő kérdése, hogy a szociális tűzifa osztás lezajlott-e probléma nélkül?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy sokkal jobban sikerült, mint tavaly. A fa
kimérése is jól sikerült a készített kalodával, és még a mai napon, az a 12 m³ fa is megérkezett,
amit az Önkormányzat saját költségvetése terhére rendelt. Ez a holnapi napon kerül kiosztásra.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
269/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót a két ülés
között tett intézkedésekről.
A határozat végrehajtást nem igényel.
4. Tájékoztatás az önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat pénzügyi helyzete
megfelelő, kifizetetlen számla nincs, és kötelezettségeinknek eleget tudunk tenni.
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Kurucz Attiláné képviselő kérdése, hogy az óvodai normatíva anomália óta az óvodások
létszáma megfelelő-e? A polgármester, mint az intézmény fenntartó képviselője, kivizsgálta-e,
hogy az áramszünetkor miért nem voltak gyerekek az óvodában.
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a megbízott óvodavezetőt behívta, és
jegyzőkönyv készült az esetről. Továbbra is az a véleménye, hogy a fél napos áramszünet ellenére
a gyerekek jobb helyen vannak az óvodában, mint otthon, ráadásul az ELMÜ a két nap helyett,
csak egy napig szüneteltette az áramszolgáltatást, amit le kell szögezni, hogy előre nem lehetett
látni. A gyerekeknek otthon is sötét és hideg lett volna, itt viszont előre fel lehetett volna fűteni az
óvodát, de erre sem volt szükség, mert az áramszolgáltató biztosított egy aggregátort. A dolgozó
szülőknek pedig nem jó, ha ilyen dolog miatt szabadságot kell kivenniük.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő javasolja, hogy ilyen esetekre venni kellene egy
aggregátort, ami a falunapokon is használható lenne, és nem nagy költség.
A képviselők egyetértenek a javaslattal.
Osikóczki Csabáné mb. óvodavezető megérkezik az ülésterembe.
Dr. Császár Károlyné polgármester felteszi a kérdést az óvodavezetőnek, hogy hány gyerek
van beíratva az óvodába jelenleg, és ebéd után általában hányan maradnak.
Osikóczki Csabáné mb. óvodavezető válaszában elmondja, hogy jelenleg 62 gyermek van
beíratva, és ebből kb. 10 gyereket visznek el a szülők ebéd után.
A képviselők elfogadják a tájékoztatást, és mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a
Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
270/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a tájékoztatót az
önkormányzat jelenlegi pénzügyi helyzetéről.
A határozat végrehajtást nem igényel.
5. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló rendelet jóváhagyása
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja, hogy a jegyző elkészítette és mindenki részére
kiküldésre került a rendelet tervezet. Átadja a szót jegyzőnek, hogy tegye meg kiegészítését.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a szociális törvény 2014.01.01-től változik.
Lényeges változás, hogy megszűnik az átmeneti segély, a temetési segély, és a rendkívüli
gyermekvédelmi támogatás, ezek helyébe lép az önkormányzati segély. Az önkormányzat által
biztosított szociális alapszolgáltatások köre is bővül azáltal, hogy január 1-től a veresegyházi Esély
fogja ellátni a feladatot. A méltányossági alapon megállapítható közgyógyellátás a jegyzőtől
képviselő-testületi hatáskörébe kerül. Az önkormányzatnak eddig külön volt szociális és
gyermekvédelmi rendelete, amelyet most felvált egy egységes szociális rendelet.
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Ezen túl helyi specialitásokat is be kellett építenie a rendeletbe, mint pld. az iskoláztatási
támogatás, az 50%-os térítési díj kedvezmény az óvodában. A házi segítségnyújtást, családsegítést
mint ismeretes más intézmény fogja 2014. január 1-től ellátni, és ki is fog egészülni az öregek
napközbeni ellátásával, és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtással. A rendeletbe a szociális
törvényben szereplő minimum jövedelemhatárok kerültek beépítésre, amelyet a képviselő-testület
módosíthat, az érintettek számára kedvezőbb irányban. Eddig az átmeneti segély esetében a
jogosultsági határok az egyedül élő és a családban élő személyeknél különböztek. A törvény úgy
változott, hogy az önkormányzati segélynél csak egy minimális jövedelemhatár van előírva, nem
téve különbséget a családban és az egyszemélyes háztartásban élők között. Természetesen a
Képviselő-testület a rendeletében differenciálhat.
A képviselők egyetértenek abban, hogy az önkormányzati segélynél a jogosultsági jövedelemhatár
a családban élőknél maradjon a törvény szerinti minimális összeg, azaz a mindenkori
nyugdíjminimum 130%-a, viszont az egyedül élőknél 150%-ban kerüljön meghatározásra.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja még, hogy a rendeletnek két melléklete van, az
egyik a szociális ellátások iránti kérelem, a másik a szociális alapszolgáltatások térítési díjait
tartalmazó táblázat. A térítési díjakhoz kapcsolódó jövedelem határok sávjain minimális
módosítás történt, az egyszerűsítés irányába, és a házi segítségnyújtás óra díja 300,- Ft helyett
400,- forint lett az ellátó intézmény javaslatára, de a Képviselő-testület természetesen másképp is
dönthet.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy a jelzőrendszeres házi segítségnyújtásnál ki fogja
a készüléket biztosítani?
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző úgy gondolja, hogy maga a gondozott veszi majd meg a
készüléket. Megjegyzi, hogy aggályosnak tartja viszont, hogy a megállapított térítési díj, és a valódi
költség közötti különbözet az Önkormányzatot terheli. A szolgáltatást igénylők köre nem
ismeretes jelenleg. A kérelmet ezért továbbra is a Polgármesteri Hivatalban kell benyújtani,
minden fajta szociális alapszolgáltatás igénybevételére, hogy a várható költségek előre láthatóak
legyenek.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző javasolja, hogy ahol a jogosultsági feltételek teljesen
egyértelműen megállapíthatóak, mint pld. méltányossági közgyógyellátás, ill. 50%-os térítési díj
kedvezmény, ott a polgármester részére célszerű átruházni a hatáskört.
Osikóczki Csabáné mb. óvodavezető kérése, hogy ha új családgondozó lesz, az ő
elérhetőségeit megkaphassa, hiszen ezentúl felé kell jelzéssel élniük, ha valamely gyermek
esetében erre szükség van.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
23/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztett rendelet
tervezetet az alábbi módosítással hagyja jóvá:
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„11.§ (1) Önkormányzati segély – a 12. §-ban foglalt kivétellel – akkor állapítható meg, ha kérelmező
családjában a havi egy főre jutó jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 130%-át,
egyedül élő esetében 150 %-át nem haladja meg.”
A rendelet további részeit a tervezetben foglaltak szerint jóváhagyja a Képviselő-testület.
Az előterjesztett rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege a jegyzőkönyv
mellékletét képezik.
6. Az élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet jóváhagyása
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy a rendelet tervezetben meghatározásra
kerültek az élelmezési nyersanyagnormák és ennek alapján az étkezők által fizetendő térítési díjak.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
24/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete
az élelmezési nyersanyagnormák és az étkezési térítési díjak megállapításáról
Az előterjesztett rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
7. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló
3/2011. (III.20.) önkormányzati rendelet módosítása
Dr. Császár Károlyné polgármester felkéri a jegyzőt, hogy ismertesse az előterjesztést.
Balázsné Szilvási Zsuzsanna jegyző elmondja, hogy mint azt a képviselő-testület is tudja, a
jegyző tartós távolléte esetén a helyettesítés módja az új önkormányzati törvény hatálybalépésével
megváltozott. A törvény előírja, hogy a jegyző helyettesítésének módját a képviselő-testületi
SZMSZ-ben rögzíteni kell, de nincs szabály arra az esetre, hogy azokon a településeken, ahol
nincs aljegyző, sőt megfelelő képesítéssel rendelkező köztisztviselő sem, ott ezt hogyan kell
megoldani. Hosszas levélváltás és több hónap után megszületett a Kormányhivatal álláspontja a
kérdésben, melyet a képviselők is megkaptak. E szerint a jegyző tartós távollétére vonatkozó
helyettesítési szabályt az SZMSZ-ben kell rögzíteni, amennyiben ez alapján nem oldható meg a
helyettesítés, abban az esetben a kormányhivatalnak kell kijelölnie megfelelő helyettest. Az
előkészített SZMSZ módosítás tervezete erre vonatkozóan tartalmaz szabályt.
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadja a következő rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
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Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
25/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
3/2011. (III. 20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Az előterjesztett rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege megegyezik, melyek a
jegyzőkönyv mellékletét képezik.
8. Szennyvízcsatorna közművagyon átvétele
Dr. Császár Károlyné polgármester emlékeztet, hogy a képviselő-testület előző ülésén úgy
döntött, hogy elkészítteti a szennyvízcsatorna rendszer vagyonértékelésének kiegészítését
községenként. A vagyonértékelés elkészült, a FORSZ Kft. tegnapi napon átadta. A DMRV levelet
írt, melyben kéri, hogy adjon a képviselő-testület magyarázatot, hogy miért nem akar bérleti
szerződést kötni. A jogász, továbbra is azon az állásponton van, hogy a törvény szerint vagy
bérleti szerződést, vagy vagyonkezelési szerződést köthet az önkormányzat.
Dugántsi Ildikó alpolgármester szerint fontos kérdés, hogy elzárkózhat-e a DMRV. Ezentúl
azt javasolja, hogy olyan választ írjanak, hogy a DMRV indokolja meg, hogy miért akar minden
áron bérleti szerződést kötni.
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő véleménye, hogy műszakilag érthető, hogy miért e
mellett kardoskodik a DMRV.
Dugántsi Ildikó alpolgármester kérdése, hogy milyen bérleti szerződés ajánlat az, amelyben a
bérleti díj összege nem szerepel?
Dr. Császár Károlyné polgármester véleménye, hogy meg kellene kérdezni, hogy korábban a
DMRV pld. Verőce, Nagymaros, Sződliget, ill. Sződ esetében bérleti, vagy vagyonkezelési
szerződést kötött-e? Milyen feltételekkel kötött szerződést? Véleménye szerint a vagyont
mindenképpen át kell venni Őrbottyántól. Viszont a képviselők korábbi határozatukban a vagyon
átvételét feltételekhez kötötték. Ezek a feltételek csak részben teljesültek, elkészült ugyan a
vagyonértékelés, de nem derült ki, hogy van-e tartozás, a megvalósulási terv alapján végül is hány
méter csővezeték épült meg. Vannak hibák, amik a mai napig nem kerültek kijavításra, mint pld. a
9 db önkormányzati telekre a mai napig nem kötötték be a csonkot, holott a befizetés megtörtént.
Dugántsi Ildikó alpolgármester véleménye, hogy a gesztor már semmit nem fog tenni, szerinte
át kell venni a vagyont Őrbottyántól. A levélnek 2013. december 31-ig oda kell érnie!
A képviselők egyetértenek az elhangzottakkal. A Képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
271/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízcsatorna
közművagyont átveszi a beruházás gesztorától, Őrbottyán Város Önkormányzatától, és
egyúttal visszavonja a 229/2013.(X.24.) számú határozatát.
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Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
szennyvízcsatorna közművagyon átvételéről szóló átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírására.
Felelős: polgármester
Határidő: 2013. december 31.
9. A Képviselő-testület 2013. évi munkájának értékelése
Dr. Császár Károlyné polgármester ismerteti az írásbeli előterjesztést, majd mindenkinek
megköszöni az egész évben végzett munkáját.
10. Képviselő-testület 2014. évi munkaterve
Dr. Császár Károlyné polgármester nem kívánja az előterjesztést kiegészíteni.
A képviselőknek nincs észrevétele és hozzászólása az előterjesztéshez, a Képviselő-testület az
alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát
Szavazatarányok:
6 igen, egyhangúlag
272/2013.(XII.18.) Képviselő-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztésben foglaltaknak
megfelelően jóváhagyja a Képviselő-testület 2014. évi munkatervét.
Felelős: polgármester
Határidő: a munkatervben meghatározottak szerint
11. Egyebek
Dr. Császár Károlyné polgármester kérdése, hogy képviselőknek van e hozzászólásuk ebben a
napirendi pontban?
Kovácsné Hidasnémeti Enikő képviselő kérdése, hogy a levágott faágakat mikor szállítja el az
ELMÜ?
Dr. Császár Károlyné polgármester elmondja az alvállalkozóval már ő is beszélt, aki ígéretet
tett, hogy elszállítja a szerződése értelmében.
Viszus István képviselő felveti, hogy a közvilágítási lámpák a községben némely útszakaszokat
teljes sötétségben hagyják, kellenének új lámpatestek.
Dr. Császár Károlyné polgármester javasolja, hogy a 2014. évi költségvetésbe legyen
betervezve új lámpatestekre fedezet.
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A napirendhez további kérdés és hozzászólás nincs. A további napirendekhez Dr. Császár
Károlyné polgármester zárt ülést rendel el.

K.m.f.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

Balázsné Szilvási Zsuzsanna
jegyző

A jegyzőkönyvet hitelesítem:

Viszus István
képviselő
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