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Jegyzőkönyv 
 
 
 
Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 23. napján 13 
órai kezdettel megtartott nyilvános testületi üléséről. 

Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata helyisége (9513 Csönge, Dózsa Gy. u. 23.) 
Jelen vannak: 
Nyéki Sándor polgármester 
Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester 
Németh Csaba képviselő 
Vargáné Kőszegi Szilvia képviselő 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

Császár Ádám aljegyző 

Jegyzőkönyvvezető: Császár Ádám 

Nyéki Sándor polgármester: Akkor nagy szeretettel köszöntelek benneteket. Megállapítom, 
hogy az 5 főből 4 fő jelen van. Péter nem tudom, hogy miért nem érkezett meg, lehet nem 
nézte meg az e-mailjét, de én mondtam neki, tehát, hogy várhatóan csütörtök 13 óra. 
 

Németh Csaba képviselő: nem szokott részt venni a többi dolgon sem? 
 
Nyéki Sándor polgármester: én nem… ennek ellenére megállapítom, hogy az ülés 
határozatképes, megkérdezném, hogy a napi rendi pontokkal valakinek van-e észrevétele, 
vagy új napirendi pont felvételének javaslata. 
 
Megállapítom, hogy nincs, akkor az előírt napirendi pontok szerint fogunk haladni 
 
Napirendi pontok: 
 
Nyílt ülés 
 1. Csönge Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról      
     szóló 12/2015. (XI.6.) 

 2. Gazdasági program megalkotása 
 3. Rába-völgy projekt keretében kisajátítást pótló adásvételi szerződés   
     jóváhagyása. 
 4. 2020/2021 évre vonatkozó kötelező iskolai körzethatárok véleményezése. 
 5. Egyebek 

Zárt ülés 
 6. Keszthelyi Aranka szociális tűzifa kérelem ügye 
 7. Sárközi Edina szociális tűzifa kérelem ügye 
 

A képviselő testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendi 
pontokat elfogadta. 

 
1. Napirendi pont: 
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Csönge Község Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 
szóló 12/2015. (XI.6.) 

 

Előadó: Nyéki Sándor polgármester 

 
Nyéki Sándor polgármester: ha megengeditek nem fogom elolvasni az előterjesztést, mert 
mindenki megkapta, mindenki tisztában van vele, hogy miről van szó. Sőt én mindenkinek 
átküldtem… a Csabiéknak is… a Kincstári megállapítást, hogy ez mit tartalmaz, milyen 
észrevételek voltak. Azt is átküldtem, amikor én észrevételeket tettem, az előre kiküldöttekkel 
kapcsolatban. Még a tegnapi nap folyamán is olvasgattam, sőt elővettem megint a Kincstári 
jelentést. Én még mindig azt mondom, hogy ez csak egy tervezet. Pontosan azért vagyunk itt, 
mert én akkor, amikor leírtam dolgokat, hogy mik kerüljenek bele, azok bele is kerültek, ettől 
függetlenül most azért van itt a testület, hogy ezt átbeszéljük, és akkor egy olyan szervezeti és 
működési szabályzatunk legyen, ami legalábbis a mi feltételezésünk szerint jó, mert ez 
minket… nekünk ez a bibliánk. Tehát, ha ellenőrzés van, akkor a szervezeti és működési 
szabályzat szerint fogják azt véleményezni, vagy megállapítani, hogy mi aszerint dolgoztunk-
e. Ugye vannak kötelező elemei, az önkormányzati törvény szerint, azok nagy része benne 
van. Ha akarjátok menjünk rajta végig, vagy akinek van észrevétele előre, az nyugodtan 
mondhatja, mert éppen még én is írtam bele olyat, ami…Csabi??? Adjak egyet? Lányok, nektek 
van? 
 
Németh Csaba képviselő: ugye az önkormányzati képviselő feladatai, ide még bele lehetne 
írni, hogy nem csak a testület munkájában vegyen részt, hanem a falunak az életébe is… 

 
Nyéki Sándor polgármester: persze, azt teszünk bele, amit szeretnénk… Az én javaslatom az, 
hogy én elkezdtem, hogy miket észrevételeztem még, aztán ti meg megmondjátok, hogy 
egyetértetek-e vagy sem…Csak hogy haladjunk is… meg legyen egy olyan SZMSZ-ünk is… 

Jó akkor ott vagyunk, hogy 3. fejezet, képviselő-testületi ülés összehívása: tehát avval a résszel 
mindenki egyet ért, hogy az anyagot mindenki elektronikusan? 

 
Németh Csaba képviselő: nem, én szeretném nyomtatottan 

 
Nyéki Sándor polgármester: ezért kérdeztem pontosan, mert nem biztos, hogy 
tulajdonképpen mindenkinek van otthon számítógépe, vagy használja-e… mert ha azt 
mondtam volna, hogy mindenkit ellátunk tablettel, akkor lehetett volna… jó, ezért megyünk 
végig jó Csabi?! 
 
Németh Csaba képviselő: mert én szerintem jobban átlátható 

 
Nyéki Sándor polgármester: persze, most jobb így nézni… 

tehát van az a rész, hogy a meghívóhoz csatolni kell az írásos előterjesztéseket, itt nekem ezzel 
az a problémám, hogy ki nyújthat be előterjesztést…polgármester, képviselő, alpolgármester-
akkor szabályozzuk le azt is… az, hogy mit kell kiküldeni az oké. A meghívót úgy kell 
kiküldeni, hogy azt az érintettek lehetőleg a gyűlés időpontja előtt 3 nappal kézhez kapja-én 
úgy gondolom, hogy volt a korábbi években ebből problémánk, tehát azt is szabályozzuk le, 
hogy ki küldi ki. Mert az, hogy törvény szerint a polgármester hívja össze a testületi ülést, de 
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én úgy gondolom nem neki kell kiküldeni a meghívót, most is, nem is volt probléma, mert az 
Ádám küldte mindenkinek, de én úgy gondolom szabályozzuk le.  
Problémám még az, hogy nincs ebben a tervezetben, nincs szabályozva, hogy milyen testületi 
ülések lehetnek (van nyílt, zárt és rendkívüli), a rendkívüli ülés esetén mi az a határidő, ami 
alapján össze lehet hívni. Tehát van most ez a 3 napos idő, de szerintem ide is határozzuk 
meg, hogy 1 nap… vagy most, hogy holnap valami fontos dologban kell döntenünk…vagy 
elvetjük ennek a kérdését, és nincs rendkívüli testületi, és akkor marad ez a 3 napos… nincs 
nekem ezzel problémám, de most mindenképpen le kell szabályoznunk. 
 
Németh Csaba képviselő: hát bármikor bejöhet valami olyan 

 
Nyéki Sándor polgármester: így van, bármikor lehet olyan valami sürgős, ami olyan… 

Itt a 6. bekezdés még mindig ennél az ülés összehívásánál, rendelkezik arról, hogy a 
polgármester és az alpolgármesteri tisztségek idei betöltetlensége esetén… ugye ez az 
Ügyrendi Bizottság elnöke hívja össze az ülést. De arra más nem tér ki, hogy a polgármester 
van akadályoztatva, akkor az az alpolgármester feladata. 
Elérkezünk a 8. ponthoz (részlet felolvasása): hogy meg kell hívni, nem kell meghívni, meg 
lehet hívni, és csak abban az esetben, olyan esetben, mikor róluk… tehát az őket érintő 
kérdésben. És fölösleges az bele, hogy a tájékoztatáshoz hozni kell az egyesület alapszabályát… 
nem lehetne egyesület, ha nem lenne alapszabálya, tehát nekünk mi közünk van az 
alapszabályához. 
Most érkeztünk el a képviselő testület üléséhez, tehát itt lenne lényeges, és fontos, hogy 
szabályozásra kerüljön az, hogy zárt, rendkívüli, nyílt… 

Itt van az, hogy (részlet felolvasása) megállapításra kerül, hogy a testület határozatképes, és 
mi van akkor, ha az ülés határozatképtelen – akkor mi az eljárási rend… én úgy gondolom, 
hogy ez is bele kéne, hogy kerüljön. 
Itt szó volt erről a hangfelvételes történetről, itt most az javításra került, viszont, erre van egy 
jogszabály, hogy meddig kell megőrizni, és erről lenni kellene egy szabályzatnak, és a kettőnek 
valahol összhangban kéne lennie. Tehát ez alapján kerüljön ez leszabályozásra. 
Itt a 7.§-nál vagyunk, annak is a 3. bekezdésénél… amennyiben a képviselőkre vonatkozó rész 
ez, hogy a személyes érintettségét bejelentő… ez a 6 hónap ez szerintem egy irreális szám… 
most az életből merítve, van egy szociális tűzifa kérelem, amire már volt precedens, amikor 
érintett vagy az ügyben és nem jelented be… 6 hónappal később ez ügyben, hogyan fogsz 
bármilyen döntést is hozni, kitől kéred vissza azt, amit már egyszer odaadtál… tehát ez a 6 
hónap egy irreálisan magas szám. 
A 8.§-nál az 1-es és 3-as bekezdés között ellentmondást érzem…(részlet felolvasása) az 1-esben 
azt írja, hogy van hozzászólási joga, majd a 3-asban a polgármester engedélyével tehetnek fel 
kérdéseket, és hozzászólhatnak 

 
Császár Ádám aljegyző: mivel te adod meg a szót. Tehát, aki rajta van a meghívón, meg a 
képviselők azok hozzászólnak, de nyilván te adod meg a szót… de ha most beülne valaki és 
szót kérne, akkor te nyilván megadhatnád neki 
 
Nyéki Sándor polgármester: de tulajdonképpen a tanácskozási joggal részt vevőnek is én adom 
meg a szót, sőt még a képviselőknek is én adom meg a szót. 
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Császár Ádám aljegyző: de ugye itt van hozzászólás joga, itt meg engedélyével kérdést 
tehetnek fel 
 
Nyéki Sándor polgármester: jó maradhat 
 
Császár Ádám aljegyző: oké 

 
Nyéki Sándor polgármester: itt jön a 6. bekezdés, a jegyzőnek a jogszabálysértésre vonatkozó 
résznél, én szeretném, ha az még bekerülne, hogy jogszabályi hivatkozással történjen az 
észrevételezés. És kerüljön bele az is, hogy teszem hozzá az aljegyző úr jogszabálysértőnek 
tartja a döntésünket, ennek ellenére még is tartjuk magunkat a döntésünkhöz, akkor az legyen 
benne, mert ezzel védünk téged is, és vállaljuk a magunk valóságát. 
 
Németh Csaba képviselő: tehát most azt mondod, hogy támassza alá 

 
Nyéki Sándor polgármester: nem volt erre precedens, itt nálunk… a jegyző jogszabálysértőnek 
tartotta a döntésünket, de nem indokolta meg, szerintem meg jogunk van tudni azt, hogy 
milyen jogokat sértünk meg. És magát is levédi avval, hogy belekerül, hogy ennek ellenére 
ragaszkodunk a döntésünkhöz. 
Elérkeztünk a közmeghallgatáshoz, itt ehhez csak egy észrevételem van, hogy kerüljön bele, 
hogy itt a jegyzőkönyvre ugyan olyan szabályok vonatkoznak, mint a képviselő testületi 
ülésekre. 
Mehetünk tovább, én kértem ugye az önkormányzat szervei, azok jogállásainak, feladatainak 
változtatását. Az első verzióban benne volt az alpolgármester és az aljegyző is… tehát 
szerintem a szervei és nem tudom, hogy miért került ki belőle az alpolgármester és az aljegyző.  
A társulásoknál is van egy… most utána olvastam itt ülés előtt, nem tudom Ádám, hogy ennek 
utána lehetne-e nézni, nekem nincsen valószínűleg hozzáférésem, a Kincstárnál ezeknek a 
társulási… hogy ki milyen társulásba van benne. Mert ezt itt meghiányolta a Kincstár itt az 
ellenőrzésnél, hogy az SZMSZ tartalmazta akkor is a társulások felsorolását, de nem annyit, 
amennyit társulásban szerepelt. És a Kincstár hivatkozik ott, hogy valami társulási… és mert 
tudom, és döntöttünk is róla az alakuló ülésen is pont a Zalaispa miatt, és ott a társulásban is 
benne vagyunk és az ide nem került bele 

 
Császár Ádám aljegyző: jó a helyi önkormányzati szervéről annyi, hogy az alpolgármester 
azért került ki mert az alpolgármester nem a helyi önkormányzat szerve, nyilván az aljegyzőt 
bele lehetne venni szerintem, de utána kéne olvasnom. Jó, majd végig fogok menni ezeken a 
pontokon. 
 
Nyéki Sándor polgármester: persze, egybe van… ami fontos, az a képviselő testület átruházott 
hatáskörei-én nem akarok magamnak rengeteg dolgot szerezni 
 
Császár Ádám aljegyző: ugye itt a köztemetés került ki 
 
Nyéki Sándor polgármester: persze, csak itt megint az éjjel olvasgattam és szeretném 
egyszerűsíteni a mi életünket, tehát nem akarok itt plusz jogosítványokat szerezni, csak most 
kell megbeszélnünk azt… mert az sem jó dolog például, hogy minden héten rendkívüli ülést 
tartunk, vagy nyakra-főre testületi ülést tartunk… tehát itt azért vannak ilyen dolgok… a 
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temetési segélyt én megállapíthatom, vagy hatásköröm van rá, akkor a születési is ide 
kerülhetne. Arra is volt precedens, hogy valaki olyan élethelyzetbe került, hogy testi épségét… 
mert bevágott a villám hozzá, és gyors segélybe kellett dönteni, erre is volt precedens, itt a 
Magyar Falu program keretében a jelzálogjog törlése miatt ne kelljen már testületi ülést 
tartani, de amivel nem értetek egyet azt legyetek szívesek mondjátok most én csak a magunk 
életét szeretném megkönnyíteni. Közműkiépítés engedélyezése, erre is volt most itt példa a 
Pápoc Ivóvízminőség javító miatt. Építési engedély esetén az építési tevékenység az 
önkormányzat tulajdonát képező terhelő jogosultságok szolgalmak más személy javára az 
ingatlan nyilvántartásba bejegyzésre kerüljenek. Az önkormányzat tulajdonát érintő 
telekalakítás, meg határrendezési eljáráshoz hozzájárulás adása. Közúttulajdoni hozzájárulás, 
biztosítások megkötése, felmondása, közfogos szerződések.  
 
Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester: ő nekik a fizetési előleget is itt szoktuk…ebbe 
neked volt szabad kezed nem? 

 
Nyéki Sándor polgármester: tehát mondom én annyira nem szeretnék szabad kezet kapni 
semmihez sem, én most csak a magunk életét akarom annyival megkönnyíteni 
 
Császár Ádám aljegyző: bocsánat, de van egy költségvetés, ahol a testület meghatalmazza 
majd a polgármestert, hogy hajtsa végre a költségvetést. Azokon a kereteken belül nyilván te 
hajtod végre, szerződés aláírás, meg hasonló… megrendelés 

 
Nyéki Sándor polgármester: jó persze… 

 
Németh Csaba képviselő: közétkeztetési szerződést is te írtad alá? 

 
Nyéki Sándor polgármester: igen 

 
Németh Csaba képviselő: ez kinek az ötlete volt? vagy az óvodavezetőé? 

 
Nyéki Sándor polgármester: nem tudom…d e hát ez úgy zajlott, ahogy leírtam nektek. Tehát 
itt akkor meg volt a testületi ülés én akkor átküldtem a szerződés tervezetet és vártam vissza… 
nem jött vissza, felhívtam a Honvéd Tamást, és azt mondta, hogy ő már rég aláírta a 
szerződést… a többi meg történelem, tehát az Ádám hozta nekem is. 
Na elértünk oda, akkor, hogy… (részlet felolvasása), tehát itt a Kincstári megállapításba volt 
egy ilyen, hogy a polgármester és a jegyző figyelmét felhívták a hatályos jogszabályra…(részlet 
felolvasása) 
 
Császár Ádám aljegyző: hát akkor ezeket be kell emelni 
 
Nyéki Sándor polgármester: persze (további részlet felolvasása), tehát ez mindenképpen 
kerüljön bele. Kincstár megállapítása volt még az is, hogy… (részlet felolvasása) – Óvoda. 
Elérkezünk az önkormányzati rendeletekhez és határozatokhoz, itt ugye fölsorolásra került, 
hogy ki kezdeményezhet rendelet alkotást, képviselő bizottság, polgármester, jegyző… Majd 
a második bejegyzés úgy kezdődik, hogy képviselő a képviselő-testület ülésén… és a többiek? 
Tehát a bizottság, a polgármester és a jegyző? Ők hol? Tehát ha felsoroljuk ezt a 4-et, akkor a 
képviselő testület ülésén lenne logikus, de hát nem tudom. 
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Császár Ádám aljegyző: javítjuk majd jó, akkor… 

 
Nyéki Sándor polgármester: jó Ádám…5. Bekezdés… teljes mértékben egyetértek, de erre is 
volt a Kincstárnak egy megállapítása, sőt benne van az önkormányzati törvénybe, tehát 5§, 2. 
bejegyzés, hogy amelyik önkormányzat rendelkezik honlappal, annak a honlapján is közzé 
kell tennie. 
 
Császár Ádám aljegyző: és ki szerkeszti egyébként a honlapot? vagy oda hogyan tudunk 
anyagot föltenni? 

 
Nyéki Sándor polgármester: figyelj ez a fiú szerkeszti, aki a Kenyerit is csinálta ez a Kovács 
László nevezetű, ő csinálja a honlapot… Sömjéni 
 
Császár Ádám aljegyző: és kinek van… vagy hogyan van vele a szerződés, vagy ez hogyan 
működik 

 
Nyéki Sándor polgármester: semmi sincsen vele, pedig úgy kéne lenni ahogyan mondod, teljes 
mértékben egyetértek vele. 
 
Császár Ádám aljegyző: tehát én hogyan teszek föl rendeletet, mert nyilván nem tudok feltörni 
egy honlapot. 
 
Nyéki Sándor polgármester: én sem, a képeken kívül nem tudok föltenni semmit én sem. 
Tehát elküldöm neki, ő meg fölteszi… 

 
Császár Ádám aljegyző: tehát így megy ez a gyakorlatban… értem 

 
Nyéki Sándor polgármester: amúgy nem így kéne, teljes mértékben egyetértünk…Képviselők 
kötelezettségszegéseinek következményei, nincsen nekem semmi bajom ezzel, nem akarok 
én senkit sem büntetgetni… az önkormányzati rendeletbe az van, hogy 6 ülésnek kell lennie… 
ebben az SZMSZ-ben egymást követő ülésen nincs ott a képviselő, akkor büntetem meg… ez 
nonszensz… 1 évig nem látom, és akkor büntetem meg… tehát erre vagy mondotok egy számot, 
vagy kivesszük, de ez hogy elő van írva 6 és a 6-ból semelyiken nem jelenik meg, akkor 
büntetem meg? És most nem azt mondom, hogy ez kerüljön bele, de én olvasgattam SZMSZ-
eket, és szerintem ez így jó, hogy ha nem jelenik meg a testületi ülésen, akkor a következő 
hónapban 25 %-al csökkentik a tisztelet díját. Csak ez most egy példa volt… de az, hogy 6 van 
előírva, és ha normálisan működnének a dolgok, akkor még meg is lenne…mert utána meg ott 
van, hogy kötelezettségszegésnek minősül kétszeri meg nem jelenés igazolatlan távollét. 
 
Vargáné Kőszegi Szilvia képviselő: mi az, hogy igazolatlan, hogyan tudja igazolni? Mert akkor 
az nem rossz, hogy ha nyoma lenne 

 
 Nyéki Sándor polgármester: hát tulajdonképpen előre szólsz, hogy nem tudsz megjelenni a 
testületi ülésen, azzal tulajdonképpen már igazoltad. Kell ide szólsz, akár fél órával előbb is, 
hogy úton voltál és lerobbant az autód… de nem hiszem, hogy most a képviselő testület 
igazolást fog kérni bárkitől is… Javaslat? 
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Vargáné Kőszegi Szilvia képviselő: hát csak ez… 

 
Nyéki Sándor polgármester: hát én azt is soknak tartom, ha 6 egymást követő meg azt is, hogy 
12 hónap… jó ott az van, hogy legfeljebb 12 hónap, én nem szeretnék senkit ennyire 
megbüntetni senkit sem, mert ez nem erről szól, mert ahogy a Csabi is mondta, nem csak 
ebből áll a képviselőség valóban 

 
Németh Csaba képviselő: jó, hát akkor az egy alkalom 25%. 
 
Nyéki Sándor polgármester: jó szavazásra bocsátom ezt a részét, mert én nem akarom… jó 
menjünk is tovább, majdnem végig is értünk… megmondom őszintén, hogy ez nekem 
kimaradt akkor, amikor én megírtam az észrevételeimet… nekem kimaradt ez a romás dolog… 
továbbra is fenntartom azt a véleményemet, amit a novemberi testületin beszéltünk, vagy az 
októberin, vagy az alakuló ülésen… tehát 2018. október 1-től átadtuk a helyiséget, azóta a 
romák nem tették be a lábukat, tehát én nem kívánom továbbra is odaadni a helyiséget, a 
jogszabály alapján biztosítani kell, biztosítva lesz a hivatali helyiség, havi 32 órában, amit a 
jogszabály előír… ez az én véleményem, mondjátok el ti is… 

 
Vargáné Kőszegi Szilvia képviselő: jó, hát elég annyi 
 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: hát, ha 1 évig nem volt rá szükség, és nem tették 
be a lábukat, akkor valószínű nincsen szükség a helyiségre. 
 
Nyéki Sándor polgármester: te tudod, mert itt voltál az előző testületbe is, tehát tudod…én 
kompromisszum kész voltam, mert kezdettől fogva odaadtuk a helyiséget… 

 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: így van… 

 
Császár Ádám aljegyző: és most mi van ezzel az internet programjukkal? Ott vannak 
számítógépek meg ilyenek vagy mi van ott? 

 
Németh Csaba képviselő: hát ellopták őket nem? 

 
Nyéki Sándor polgármester: …..van fönt a falon…. 
 
Császár Ádám aljegyző: de nem azért kellett a Kultúrházban biztosítani a helyiséget a Roma 
Önkormányzatnak mert ott valami internet program volt? nem? 

 
Nyéki Sándor polgármester: nézd Ádám, lehet, hogy volt internet program, mindent el tudok 
hinni, de mi ezzel kapcsolatosan semmi dokumentumot nem láttunk. Tehát az átadás napján 
készült egy jegyzőkönyv, hogy én átadtam a helyiséget üresen, ő átvette a helyiséget üresen… 
innentől kezdve ezzel kapcsolatosan nem történt semmi, tehát nem lett módosítva az 
együttműködési megállapodás, nem lett módosítva semmi… tehát… nem jöttek… 

 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: azzal indokolták, hogy azért nem jöttek, mert 
egy olyan helyiséget kaptak, ahol le kell adni a kulcsot, mert hogy akkor bárki bemehet… de 
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le kellett adni, mert bármi lehet, tűz vagy akármi… most ez volt a probléma, hogy itt le kellett 
adni a helyiség kulcsát… mindegyik itt van… 

 
Nyéki Sándor polgármester: minden kulcs fel van akasztva, a tűzoltó, a bejárati garázs, 
minden… hát az önkormányzat a tulajdonos… most  
 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: és akkor ezzel indokolták, hogy azért nem 
léptek, mert nem mertek ide hozni semmit. 
 
Nyéki Sándor polgármester: nem azért nem léptek, azért nem léptek mert nem is kellett nekik 
tulajdonképpen… én tartani akarom magamat ahhoz, hogy ami a jogszabályba le van írva, azt 
biztosítjuk… 

 
Németh Csaba képviselő: de csak hivatali időben 

 
Nyéki Sándor polgármester: így van, tehát az, hogy én ellenük voltam, vagy nem voltam 
ellenük, erről csak annyit tudok mondani, hogy amikor itt döntöttünk arról, hogy felszerelést 
veszünk, és volt lehetőség pályázni számítógépre, vettem egy laptopot direkt azért, hogy ha 
arra lenne szükség, akkor odaadom a romáknak, hogy ezt akkor tudják használni… 

 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: az előző ciklusban is kaptak tőlünk, úgy, hogy 
nem… 

 
Nyéki Sándor polgármester: igen, úgy, hogy nem nekünk kellett volna, hanem a Közös 
Hivatalnak… 

 
Németh Csaba képviselő: és az meg van? 

 
Nyéki Sándor polgármester: nem eltűnt, eltűnt a laptop eltűnt a mobilinternet is… úgy, hogy 
fizettük hónapokig, hogy már nem is létezett, már tönkre ment… 

 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: igen ez így van… 

 
Németh Csaba képviselő: de hát azért ő felelt nem? most miért vitte haza, itt volt a helyiség… 

 
Nyéki Sándor polgármester: így van… meg ugye ott aztán befejeztem… ugye odaadtuk a 
helyiséget, a kész helyiséget, kaptak kulcsot, internetet… mindent kaptak… az elnök asszony 
azt mondta, hogy nem kell a helyiség, ő otthon akarja intézni a dolgait, inkább vegyünk neki 
laptopot… 
 
Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: meg kisgyereke van, otthon akarja intézni. 
 
Nyéki Sándor polgármester: ő otthon akarja intézni a dolgait… laptopot vettünk, mobil 
internetet vettünk, otthon intézte a helyiségét… 1.5 év után pattant az agya, ugye nem kellett 
a helyiség, odaadtuk a kultúrosnak… akkor neki is kellett… 
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Némethné László Zsuzsanna alpolgármester: odaadtuk a régi könyvtár helyiséget, a könyvek 
a mai napig szanaszét vannak… 

 
Nyéki Sándor polgármester: tehát feladatellátás meg minden, a cím az változik Dózsa utca 23-
ra, a havi 32 órában, amit a jogszabály előír… de ehhez még amit a Kincstár is írt, az 
együttműködési megállapodás, a Roma Önkormányzat SZMSZ-e az egységes legyen ebbe a 
kérdésbe… az Ádám kérdésére válaszoljak, hogy ők mit írtak alá meg mit sem, azt nem tudom, 
mert ők az önkormányzatnak semmilyen dokumentumot nem adtak át, hogy ebbe a digitális 
jólét programba mit vállaltak. Tulajdonképpen azt sem tudom, hogy hogyan mert bevállalni 
3 évet, mert ez a választás évében volt, vagy 18-ban… mindegy… de honnan tudta, hogy lesz 
Roma Önkormányzat, vagy bármi… tehát előre… de azért nézzünk utána Ádám annak, hogy 
a jegyzőkönyvbe került-e bele, hogy van-e benne időpont… mert nem szeretnék én helytelenül 
eljárni, mert ha benne van, akkor majd lejár, nem csinálok én ebből problémát… és akkor ezzel 
az SZMSZ-en végig is értünk….Javaslatra bocsátom, hogy azokat amiket itt felsoroltunk… 

 
Császár Ádám aljegyző: javasold azt, hogy átdolgozásra kerüljön, mert vannak olyan pontok 
ahol észrevételek igen de konkrét javaslatok nem hangzottak el… és akkor, ha meg vannak a 
konkrét dolgok, akkor mehetünk tovább… és akkor visszahozzuk a következő testületire. 
 
Nyéki Sándor polgármester: ha lehetséges, akkor legyen akkor, amikor a költségvetést 
tárgyaljuk, és akkor, hogy legyünk meg minél előbb… legyünk túl rajta… 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

1/2020.(I.23.) számú önkormányzati határozat: 

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy a következő képviselő-
testületi ülésre az SZMSZ az elhangzott észrevételekkel kapcsán konkretizálásra és 
átdolgozásra kerüljön. 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

- Határidő: azonnal. 

 

2. Napirendi pont: 
 

Nyéki Sándor polgármester: ismét nem olvasnám föl az előterjesztést, mindenki megkapta, a 
gazdasági programot is megkapta mindenki… tulajdonképpen nem sokat kellett rajta 
dolgoznom, mert ezt már megírtam 2014-ben, csak valahogy 2014-ben nem tudom, én 
átküldtem a jegyzőnek, és nem került be testületi ülésre, és ezt is meghiányolta a Kincsár… 
ezzel kapcsolatosan van-e észrevételetek, vagy kerüljön be még valami? 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 
határozatot hozta: 

2/2020.(I.23.) számú önkormányzati határozat: 

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. időszakra 
szóló gazdasági programját elfogadja; 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
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- Határidő: azonnal. 

 

3. Napirendi pont: 
 

Nyéki Sándor polgármester: ez is a hosszú idő óta húzódó projekt… ezzel kapcsolatban is 

átküldtem mindent, a kormányhivatalos levelezést is, az ügyvédi levelezést is, annyi, hogy 

még egyszer elővettem itt nektek magamnak a konkrét összeget, annyi, hogy ők elvégzik a 

konkrét leosztást, meg mindent… itt van a térkép is, hogy mindenki lássa… van ez a 202-es 

járda és a 160-as út, ami két hrsz.-on van. 6 tulajdonban van, amiből 2 az önkormányzaté. A 

járda részre 11m2 14.892 Ft., a nagyobb részre, magára 2902 m2 és a 1.115.270, 385 Ft/nm, 

zöldkár 75.040 Ft, amely összesen 1.192.310 Ft. Tehát szavazásra bocsátom, hogy az 

önkormányzat átadja tulajdonképpen a Magyar Államnak… 

Németh Csaba képviselő: hát most nem tudsz mit csinálni 

 A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

3/2020.(I.23.) számú önkormányzati határozat: 

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Rába-völgy projekt keretében kisajátítást 
pótló adásvételi szerződést köt az előterjesztés szerinti feltételekkel. Csönge Község 
Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazza Csönge Község polgármesterét a 
kisajátítást pótló adásvételi szerződés megkötésére. 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

- Határidő: azonnal. 

 
 

4. Napirendi pont: 
 
Nyéki Sándor polgármester: megint, ha megengeditek az előterjesztéseket nem olvasnám föl, 
pedig nagyon jó előterjesztéseket kaptunk, köszönjük szépen Ádám…szerintem ezen megint 
nem kell sokat beszélnünk…valakinek ellenvetése? Osstffyasszonyfa Petőfi Sándor Általános 
Iskola 

 
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

4/2020.(I.23.) számú önkormányzati határozat: 

Csönge Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a tanévre vonatkozó felvételi körzetet 
határokban változást nem tart szükségesnek. A kötelező felvételt biztosító Ostffyasszonyfai 
Petőfi Sándor Általános Iskola 2020/2021-es tanévre vonatkozó felvételi körzetével egyetért. 
Megállapítja, hogy az Csönge községben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 
rendelkező gyermekek között hátrányos helyzetű általános iskolába járó gyermek … fő.  
Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület döntéséről tájékoztassa a Vas Megyei 
Kormányhivatal Sárvári Járási Hivatala Hivatalvezetőjét.  

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
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- Határidő: azonnal. 

Császár Ádám alpolgármester: akkor majd tájékoztatod kell, a levél alapján… 

 
Nyéki Sándor polgármester: itt most a testületi ülés után én meg is teszem. 
 
 

5. Napirendi pont: 
 
Nyéki Sándor polgármester: tájékoztatnálak benneteket, hogy két testületi ülés között, akivel 
tudtam beszéltem telefonon, a mentőállomásnak volt egy kérése, utólagos engedelmetekkel 
15.000 Ft támogatást nyújtottunk a mentőállomásnak, ami már kifizetésre is került… ugye 
Ádám? 

 
Császár Ádám aljegyző: szerintem ez még nem 

 
Nyéki Sándor polgármester: szerintem biztos, mert készpénzes volt, utána postás hozta ezt a 
dolgot, tehát… akkor akit én tudtam felhívtam telefonon… pont azért szeretném, ha ilyenek 
bekerülhetne az SZMSZ-be 

 
Császár Ádám aljegyző: na hát én pont erre gondoltam, hogy kezdhetnénk úgy a testületit, 
hogy lehetne mindig az első napirend, a két ülés között dolgokról szóló tájékoztató… és legyen 
így bent az SZMSZ-ben 

 
Nyéki Sándor polgármester: jó… van közel 23 Millió Ft lekötésünk az OTP-ben, ehhez kellene 
a testület felhatalmazása, hogy ezt áttegyük a… 

 
Császár Ádám aljegyző: bankszámlára… lényegében, az állampapírt felbontjuk, mert nem éri 
meg ez a befektetési fajta… 

 
Nyéki Sándor polgármester: ehhez kérnénk az engedélyt, hogy el tudjuk rendezni az aljegyző 
úrral 
 

5/2020.(I.23.) számú önkormányzati határozat: 

Csönge Község Önkormányzat Képviselő-testülete egyetért, hogy az értékpapírszámla  
megtakarítási forma felbontásra és a költségvetési számlára átvezetésre kerüljön. 

- Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
- Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester: tájékoztatnám a testületet, hogy az előzetes tájékoztatások 
alapján jelenleg 8 gyerek van az óvodában, a 8 gyerekből 6 iskolába meg, és jelen állás szerint 
3 gyerek iratkozik be, így a gyerek létszám 5 fő. Utólagos engedelmetekkel írtam egy levelet 
az Ostffyasszonyfai polgármesternek és képviselő testületnek, hogy tárgyalják meg annak a 
lehetőségét, hogy létre tudnánk-e hozni Óvodafenntartói társulást és így a Csöngei gyerekek 
Offára járjanak Óvodába… ezzel kapcsolatosan lenne egy kérésem Ádám, tudom, hogy régen 
volt ilyen 14, 15-ben biztosan, tehát ez a 13 fő a minimális létszám egy óvodánál, a 13 fő alatt 
van a létszám, akkor még mindig van az a normatíva konstrukció, hogy 1.4 számolva az óvónő? 
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Császár Ádám aljegyző: ezt meg kéne nézni 
 
Nyéki Sándor polgármester: csak mert hogy ha nem születik döntés, akkor sajátból nem 
kívánnám finanszírozni…c sak mert kötelező önkormányzati feladat az óvoda fenntartása, 
csak látni kellene a számokat, hogy ez mennyire fáj nekünk. 
 
Császár Ádám aljegyző: persze, utána kell nézni a számoknak  
 
Nyéki Sándor polgármester: még nem történt ez ügyben semmi, de most itt vagytok, ez csak 
tájékoztatás… szeretném, ha elgondolkodnátok rajta, hogy a szociális segélyek, hogy 15.000 
Ft… letelepedésit átdolgozhatnánk teljesen, 40-50-60 Ft-ra és szeretnék valami egységesebbet. 
Megnézhetnénk, hogy máshol hogyan vannak, és akkor át kellene dolgozni az egészet, mert 
ez így nem a legjobb. Tehát erre a későbbiekre elgondolkodtok, és akkor újra tárgyaljuk az 
egészet. 
 
(beadott temetési segély megemlítése) 
 
Több tárgy nem volt, ezért a polgármester a testületi ülést 14:25 órakor bezárta. 

 

 

 

 

 

K.m.f. 

 

 

/: Nyéki Sándor:/       /: Vörös Andrea:/ 

                          polgármester                     jegyző 

 

 


