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A jegyzőkönyvet Chrobák Zoltánné dr. jegyző vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a bizottság 3 tagja
az ülésen jelen van.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő napirendi
pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy az Egyebek napirendi pontnál a honlappal kapcsolatban szeretne
hozzászólni.
Ezt követően a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag elfogadta az
alábbi napirendet:
1. Tájékoztató a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde intézményben bölcsődei szolgáltatás
engedélyezési eljárásáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének magasabb vezetői,
óvodavezetői megbízásról történő lemondása, az intézmény óvodavezetői feladatainak
ellátásával kapcsolatos pályázat kiírása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Rendeletalkotási javaslat a helyi adókról szóló 14/2005.(II.28.) rendelet felülvizsgálata
alapján
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ( hétfői postázással)
4. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (3. módosítás)
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
5. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
6. Rendeletalkotási javaslat a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
7. A Polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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8. Mahajána Alapítvány egyezségi ajánlata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
9. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága 2016. évi
munkaterve
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Elnök
10. Képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Elnök
11. Egyebek
- Peter Cerny Alapítvány megkeresése adomány ügyben
- Honlappal kapcsolatos teendők

1. Napirend
Tájékoztató a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde intézményben bölcsődei szolgáltatás
engedélyezési eljárásáról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként elmondja, hogy a Képviselő-testület 2015.
május 19-i ülésén döntött az egységes óvoda – bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról és
228/2015. (V.19.) számú határozatával elfogadta a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde többcélú
intézmény Alapító Okiratát, amely dokumentumok alapján a Magyar Államkincstárnál 2015. október
8-ai hatállyal a költségvetési szerv törzskönyvi bejegyzése megtörtént. Ezt követően a bölcsőde
működési engedélyére vonatkozó kérelmet a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók,
intézmények és hálózatok hatósági nyilvántartásáról és ellenőrzéséről szóló 369/2013. (X. 24.) Korm.
rendelet figyelembe vételével 2015. november 30.-án a Pest Megyei Kormányhivatal részére
megküldtük. A Kormányhivatal a működési engedélyezési eljárás során elkészült szakhatósági
véleményekről a fenntartót elektronikus úton folyamatosan tájékoztatta. A jelenleg ismert vélemények
a következők:
• az Állami Népegészségügyi Szolgálat a bölcsődei csoport működését 2016. augusztus 31.-ig
engedélyezi a csoportszoba nem megfelelő mérete miatt. A határidő leteltéig vizes blokk
kialakítása, falbontás, üvegajtó beszerelése, tárolóeszközök beszerzése szükséges,
• víz ólomtartalmának vizsgálata szerint a víz minősége megfelelő,
• az Állat és Népegészségügyi Hivatal vizsgálata megállapította, hogy megfelelő a konyha
mérete, kialakítása az étel kiadásához. Megfelelőek továbbá a konyha és egyéb szociális
helyiségek, a vásárolt élelmezés tálalásának feltétele és a személyzet számára, az öltözők,
mosdók, pihenő helyiségek.
A Kormányhivatal az intézményben 2016. január 9.-én a személyi és tárgyi feltételeket, a helyiségek
méreteit, majd január 19-én a bölcsőde helyiség méretét a helyszínen vizsgálta és a bölcsőde
működésével kapcsolatos eljárás helyzetéről és a jogszabályváltozással összefüggően a település
számára előnyösebb bölcsődei ellátási formákról kaptunk tájékoztatást.
2016. február 1-jén az NRSZ Hivatal szakreferensével lefolytatott személyes konzultáció
eredményeként a bölcsődés korú gyermekek napközbeni ellátására vonatkozó új jogszabályi
rendelkezések hatályba lépéséig indokolt az eredeti állapot visszaállítása.
Kendrovszki József képviselő megjegyzi, hogy az ok nem jogszabályváltozás volt, hanem nem volt
a döntés kellően előkészítve, és nagyon hosszúnak találja az októberi bejegyzést is.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az intézményvezető javaslata alapján indult
el az átszervezés.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az októberi jóváhagyás előtt egy hiánypótlási
eljárásnak is eleget kellett tenni, és az Alapító Okiratot is újból módosítani kellett.
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Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a helyzet mielőbbi rendezése, különösen a
normatívára tekintettel a képviselő-testületi ülés után haladéktalanul benyújtjuk az Alapító Okirat
módosítását.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatát:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatokat
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek:
1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és
Bölcsőde intézményben bölcsőde működési engedélyezésével és szolgáltatói nyilvántartásba vételével
kapcsolatos tájékoztatót.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az általa fenntartott Csörögi
Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde intézményt egységes óvoda-bölcsőde intézményként kívánja
működtetni.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete hatályon kívül helyezi a 228/2015. (V.19.)
számú határozatát.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az előterjesztés
szerinti tartalommal az alapító okirat módosítása és egységes szerkezetbe foglalása iránt a
szükséges intézkedéseket tegye meg és felhatalmazza azok aláírására.
Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
5. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri
gondoskodjon az intézmény belső szabályzatainak módosításáról.
Határidő: 2016. március 11.
Felelős: Osikóczki Csabáné intézményvezető

az

intézményvezetőt,

hogy

2. napirend
A Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének magasabb vezetői, óvodavezetői
megbízásról történő lemondása, az intézmény óvodavezetői feladatainak ellátásával kapcsolatos
pályázat kiírása
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét,
kiemelve, hogy a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde óvodavezetője, Osikóczki Csabáné 2016.
január 31. napjával benyújtotta – határozatlan idejű közalkalmazotti kinevezésének megtartása mellett
– a magasabb vezetői megbízásáról szóló lemondását. A hozzá intézett levelében a vezetői
megbízásról való lemondást azzal indokolta, hogy családi és magánéleti problémái miatt a vezetői és
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szakmai feladatait nem tudja összeegyeztetni, a két feladat együttes elvégzése nem megoldható
számára. A közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény 23. § (4) bekezdése értelmében a magasabb
vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban lemondhat. A lemondási idő két hónap. Tekintettel
arra, hogy az intézmény módosította az SZMSZ-ét most már van helyettes, aki április 1.-től a pályázat
elbírálásáig gyakorolhatja a vezetői feladatokat.
Kendrovszki József képviselő nem érti, hogy miért nem tartalmazta az SZMSZ a helyettes
megjelölését.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy most értesült erről, amikor
rákérdezett az SZMSZ szerinti helyettesítési rendre.
Kendrovszki József képviselő megjegyzi, hogy a fenntartó feladata, hogy az intézmény szabályzatait
ellenőrizze.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök javasolja az eredeti előterjesztésből egy határozati javaslat
törlését, ennek alapján teszi fel szavazásra a határozati javaslatokat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatait:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatokat
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek:
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi Osikóczki Csabáné, a
Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde óvodavezetőjének magasabb vezetői, óvodavezetői
megbízásáról, 2016. február 1. napjával történő lemondását. Továbbá tudomásul veszi, hogy a
magasabb vezetői megbízásról történő lemondással Osikóczki Csabáné magasabb vezetői,
óvodavezetői megbízatása 2016. március 31. napjával megszűnik. Felkéri a Polgármestert, hogy a
magasabb vezetői megbízásról történő lemondással kapcsolatos munkáltatói intézkedések megtételéről
gondoskodjon.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az önkormányzati
fenntartású intézmény biztonságos működése (óvodavezetői feladatainak ellátása) az SZMSZ-ben
meghatározott helyettesítési rend alkalmazása útján történik az eredményes pályázati eljárás során
kiválasztott óvodavezető megbízásáig.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az intézmény óvodavezetői
feladatainak ellátására a magasabb vezetői pályázatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti
tartalommal kiírja.
Határidő: 2016. február 18.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon
az óvodavezetői pályázat elbírálásához a szakértelemmel rendelkező bizottság tagjainak felkéréséről
és felhatalmazza az ezekkel kapcsolatos megbízási szerződések aláírására.
Határidő: az óvodavezetői pályázat benyújtásának határidejét követő 30 nap
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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3. napirend
Rendeletalkotási javaslat a helyi adókról szóló 14/2005.(II.28.) rendelet felülvizsgálata alapján

Chrobák Zoltánné dr. jegyző ismerteti az előterjesztés lényegét, kiemelve, hogy a Pest Megyei
Kormányhivatal vizsgálta, hogy Csörög Község Önkormányzat 14/2005. (XII.28.) rendelete a helyi
adókról megfelel-e a jogszabályoknak. Ennek alapján a PEB/030/1947-1/2015.számon törvényességi
felhívással élt, amelyet jelen előterjesztéshez csatoltunk 1. sz. mellékletként.
Jelen előterjesztésben a hivatkozott rendeletet felülvizsgáltuk, és a rendelet módosítás helyett új
rendelet megalkotására teszek javaslatot, mivel a jogszabályalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény
értelmében a jogszabály, így az önkormányzati rendelet bevezető részét – amely a rendelet
megalkotására felhatalmazást adó jogszabályi rendelkezéseket tartalmazza – rendelet módosítással
nem lehet „megváltoztatni”. A bevezető rész újraszabályozására csak új rendelet megalkotásakor
kerülhet sor.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatait:
Szavazatarányok:
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás
3/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet megalkotását
javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

4. napirend
Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló
4/2015.(II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (3. módosítás)

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként elmondja, hogy sajnos az előterjesztést a
képviselők hétvégén kapták meg. Megállapítható, hogy nem állt rendelkezésre elegendő idő annak
áttanulmányozására, ezért ezen előterjesztést visszavonja.

5. napirend
Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló
önkormányzati rendeletről

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként elmondja,hogy Önkormányzatunk 2016. évi
költségvetési rendelet-tervezetét a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi
C. törvény, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) és végrehajtási
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rendelete, a Képviselő-testület által 2015. november 24.- én az Önkormányzat 2016. évi költségvetési
rendeletének előkészítésére elfogadott kiemelt tervezési szempontok, valamint a költségvetési
intézménnyel és a képviselő-testület tagjaival lefolytatott előzetes egyezetések alapján kerül
előterjesztésre.
Antal Péter képviselő:
Kérdezi, hogy az 1. számú mellékletben telekértékesítés miért lett betervezve?
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A költségvetési egyensúly megteremtéséhez és kiadások teljesítéséhez a bevételhez szükséges a
betervezett telekértékesítés.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Nem látja, hol szerepel az orvosi rendelő felújítása?
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:
Az előterjesztés határozati javaslatai között szerepel az orvosi rendelőre vonatkozó javaslat, a rendelet
nem tartalmazza.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Sok üres táblázatot lát, mi az oka?
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:
Az államháztartásról szóló törvény rendelkezik arról, hogy az önkormányzat a költségvetését
rendeletben állapítja meg, amely tartalmazza a költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait
működési és felhalmozási bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, és kötelező, önként és vállalt
feladatok és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban. Az államháztartásról szóló törvény
végrehajtására kiadott rendelet előírásainak megfelelően külön költségvetéssel rendelkezik az
Önkormányzat és költségvetési szervei. Az 1-10. melléklet ezeket a táblákat, míg a 11-16. melléklet a
költségvetés előterjesztéskor kötelezően előírt tájékoztató táblákat tartalmazza. Az üres
mellékleteknek ez az oka.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Érdeklődik, hogy a jubileumi jutalom összege hogyan lett kiszámolva, mert a számításaival nem
egyezik meg.
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A kontrollszámítás alapján a jubileum jutalom összege helyesen: 1. 795 E Ft, javítása megtörtént.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
A Polgármester végkielégítésére a biztosítás indokoltságát, szükségességét veti fel.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester:
A képviselő-testület döntött a polgármesteri tisztség végén esedékes végkielégítés összegének
megtakarításáról, amelynek célja, hogy ne terhelje meg az önkormányzat költségvetését, mint a 2014.
évi választások után leköszönő polgármesternek történt végkielégítés kifizetése. A biztosítási összeg
évenként a költségvetésnek kisebb terhet jelent, ez kedvező az önkormányzat számára.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Kérdezi, hogy az egyéb szakmai tevékenység, szolgáltatás mit foglal magába?
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A K336 rovaton Egyéb szakmai tevékenység, szolgáltatásra betervezett 2.300 E Ft a számítógép
üzemeltetés, szaktanácsadás, jogi szolgáltatás, településrendezési terv, megbízási díj kiadásokat
tartalmazza.
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Antal Péter képviselő:
Miért lett tervezve tartalék?
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
Az elmúlt évben is gondot jelentett, hogy a pályázatokhoz szükséges önrész tervezése nem volt
nevesítve, továbbá az évközben jelentkező, a tervezés időszakában nem ismert, előre nem tervezhető
kiadásokra nem állt rendelkezésre tartalék. A költségvetési rendeletben általános tartalékot és
céltartalékot indokolt megállapítani.
Antal Péter képviselő:
Milyen összeg lett betervezve az útkarbantartásokra?
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
Tételesen még nem áll rendelkezésre az útkarbantartás éves terve, a feladat kiadásait 1.400 EFt
céltartalékból lehet biztosítani.
Kendrovszki József képviselő:
Az útstratégiában az utcák sorrendjében nem érti miért a Puskin utca? Legyen lehetőség a kiválasztás
és sorrendiség megváltoztatására. Javasolja a stratégia alapján a végrehajtásra vonatkozó konkrét
javaslat beterjesztését és megvitatásának lehetőségét egy későbbi későbbi képviselő-testületi ülés
keretében.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester:
Megfogalmazza, hogy a stratégia tartalmazza a feladatokat és a költségtervet. Elfogadja, hogy a
stratégia konkrét végrehajtására vonatkozó javaslat a képviselő-testület elé kerüljön.
Kendrovszki József képviselő:
Az egyéb szociális pénzbeni és természetbeni ellátás, támogatás összege véleménye szerint magas. A
jogszabályváltozás miatt minden szociális szolgáltatást az igénybe vevőnek kell megfizetni.
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A K48 rovaton tervezzük a nyári étkeztetést, a szociális étkeztetést, a házi segítségnyújtást. A Házi
segítségnyújtás pontos összegét még nem ismerjük, a tavalyi teljesítési adatok alapján tervezhettünk,
mivel a feladatot ellátó Kistérségtől a költségekre vonatkozó információt, adatszolgáltatást eddig nem
kaptunk. A feladatokra a 3. melléklet szerint 13.344.096 Ft bevétel áll rendelkezésre.
Kendrovszki József képviselő:
Az 1 fő közmunkaprogram vezető szükségességére kér választ. Véleménye szerint a
közfoglalkoztatottak közül, az arra alkalmas személy el tudja látni ezt a feladatot. Javasolja
falugondnoki feladatok ellátását.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester:
Ismerteti a közmunkaprogram vezető szükségességét és feladatkörét. A munkakör létestése támogatást
nyer.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Kérdezi, hogy a védőnői helyiségben lesz-e linóleum?
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
Igen.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
A Hivatal bérével kapcsolatban kapott kiegészítő táblázatban 8 fő bére éves szinten 22.000 EFt. A
K110111 soron 25.000 EFt összeg szerepel. Mit tartalmaz a 22.000 EFt feletti összeg?
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Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A jegyző át nem ruházható hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a
tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján - ide nem értve, ha
a kormánytisztviselő végleges áthelyezésére kerül sor - a tárgyévre vonatkozóan a köztisztvsielő
besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét - a hivatali szervezet vezetője esetében a
kinevezésre jogosult - december 31-éig terjedő időszakra legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy
legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet
vezetője minden év február 28-áig dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben egy
alkalommal a megállapítástól számított hat hónapot követően a teljesítményértékelés alapján
módosítható, azzal a feltétellel, hogy a kormánytisztviselő korábban már megállapított alapilletménye
legfeljebb 20%-kal csökkenthető..
A költségvetési rendeletben a Hivatal személyi juttatása a minősítés, illetve teljesítményértékelés
alapján történő alapilletmény eltérítés, személyi illetmény, helyettesítés, és rendkívüli, célhoz köthető
feladat, többletmunka fedezetét is tartalmazza.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
A Hivatal létszáma sok.
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A 2016. évi központi költségvetésről szóló törvény szerint minimum 6, maximum 8 fő. A 6,3 hivatali
számított létszámra kapott támogatási összeg a 8 álláshely bérköltségét fedezi.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:
Ismerteti a Hivatal feladatellátásához szükséges létszám megalapozottságát, a szakmai elvárásokhoz
igazodó köztisztviselői összetétel alakításának folyamatát és nehézségeit, valamint az elért
eredményeket. A Hivatal szakmai megerősítéséhez, a fluktuáció megállításához és az eredményes
munka elismeréséhez kéri 8 fő köztisztviselő részére a tervezett személyi juttatások előirányzatának
támogatását.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Javasolja, hogy a közalkalmazottak, a védőnő és a takarítónő is kapjon cafetéria juttatást.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Az elmúlt évben is kaptak Erzsébet utalványt. Az előterjesztés ezt tudta betervezni. Meg kell vizsgálni
a lehetőségét.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Kérdezi, hogy az állományba nem tartozók 3.600 EFt összegbe kik tartoznak?
Chrobák Zoltánné dr. jegyző:
Ismerteti a külső állományba tartozók feladatát és indokolja a hivatali létszám mellett további
megbízásuk szükségességét.
dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök:
Az egyéb szakmai szolgáltatás mit tartalmaz?
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző:
A programok díjai szerepelnek benne. Az egyéb üzemeltetésben, fenntartási szolgáltatásban szerepel a
belső ellenőr éves szinten 400 -500 EFt összeggel.
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Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatait:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről
szóló önkormányzati rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6. napirend
Rendeletalkotási javaslat a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról,
természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, miszerint a helyi
önkormányzati képviselők tiszteletdíját, juttatásait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 35. §-a az alábbiak szerint szabályozza:
„(1) A képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság tagjának,
a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.”
A Mötv. 40. § (4) bekezdése alapján a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagjára az
önkormányzati képviselők tiszteletdíjára, természetbeni juttatására, költségtérítésére vonatkozó
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök javasolja az eredeti rendeletből egy paragrafus törlését.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatát.

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló …../2016. ( ) önkormányzati
rendelet elfogadását javasolja a képviselő-testületnek.
Határidő: 2016. február 10.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

7. napirend
A Polgármester 2016. évi cafetéria-juttatása

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét elmondja, hogy a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 225/L. §-a a polgármesteri
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foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a cafetériajuttatásokat szabályozza. E szerint a cafetéria-juttatás megállapítása kötelező a polgármester számára,
melynek éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap (38.650 Ft) ötszörösénél. A cafetériajuttatás éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.A cafetéria-juttatás részletszabályait a közszolgálati
tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.)
Korm. rendelet VIII. fejezete és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendezi.
A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a
munkáltatói jogokat.
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatát.

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

6/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatokat
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L.§ (1) bekezdése és 151. §.- a alapján úgy dönt, hogy
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2016. évi keretösszegét bruttó
200.000,- Ft-ban állapítja meg.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2016. február 10.

8. napirend
Mahajána Alapítvány egyezségi ajánlata
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, kiemelve, hogy a
Mahajána Alapítvány jogi képviselője új egyezségi ajánlatot küldött, egyben benyújtotta a Csörög
név használata iránti kérelmét is. Minden képviselőnek továbbította. Kéri a Bizottaág álláspontját e
témában.
Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az alábbi módosítással javasolja elfogadni az
egyezséget. A módosító indítvány lényege, hogy az egyezségi ajánlat 3.pontja kerüljön törlésre, és a
2.ii.pontja kerüljön kiegészítésre egy mondattal „ Az Alapítvány kijelenti és elismeri, hogy a faház mint felépítmény- kizárólagos tulajdonjoga Csörög Község Önkormányzatát illeti meg.”
Mivel kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következő
határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
7/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatokat
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek:
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Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Mahajána Alapítvány
egyezségi ajánlatát az alábbiak szerint fogadja el:
- kerüljön kiegészítésre a 2.ii.pontja az alábbi szövegrésszel: „Az Alapítvány kijelenti és elismeri,
hogy a faház - mint felépítmény - kizárólagos tulajdonjoga Csörög Község Önkormányzatát illeti
meg.”,
- kerüljön törlésre a 3,pont.
Felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa az Alapítvány jogi képviselőjét.
Határidő: 2016. február 10, 2016. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

9. napirend
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
munkaterve

Pénzügyi Bizottsága 2016. évi

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
8/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy elfogadja a 2016. évi munkatervét.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök bizottsági elnök

10. napirend
Képviselői vagyonnyilatkozatok nyilvántartásba vétele

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
9/2016.(II.9.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság megállapítja, hogy valamennyi képviselő határidőben eleget tett
vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségének.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Bonyhády Elemér bizottság bizottsági elnök

11. napirend
Egyebek
- Peter Cerny Alapítvány megkeresése adomány ügyben
-

Honlappal kapcsolatos teendők
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Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök elmondja, hogy a Peter Cerny Alapítvány felhívására nem
kíván önkormányzati szinten javaslatot tenni.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök elmondja, hogy időszerű lenne a honlap megújítása. Kéri a
hivatalt, hogy tegye meg a szükséges intézkedést, és egyeztetést.

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés,
hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését.

k.m.f.

Dr. Bonyhády Elemér
Pénzügyi Bizottság elnöke

Némethné Vadócz Erika
Pénzügyi Bizottság tagja
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