
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 

6.napján 14 órakor megtartott nyilvános testületi üléséről. 

Az ülés helye: Csönge Község Önkormányzata hivatalos helyiségében ( 9513 

Csönge, Dózsa u. 23.)   

Jelen vannak: 

Nyéki Sándor polgármester, 

Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester, 

Kutasi Lajosné képviselő, 

Recse László képviselő. 

Tanácskozási joggal részt vesz: 

Vörös Andrea jegyző 

 

Nyéki Sándor polgármester üdvözölte a megjelenteket, megállapította, hogy a 

testület határozatképes, ismertette a napirendi pontokat. 

A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértett. 

 

Napirendi pontok: 

1.) Önkormányzati képviselői eskütétel 

2.) Ügyrendi bizottság tagjának megválasztása. 

3.) Önkormányzati képviselő lemondása 

4.) Csönge Községi Önkormányzat 2015.évi költségvetése 

5.) Falugondnoki szolgálat 

6.) Különfélék. 

 

1.Napirendi pont: 

Önkormányzati képviselői eskütétel 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy Babos Zoltán képviselő 

lemondott képviselői mandátumáról. A listán az őt követő 3 képviselő nem vállalta a 

képviselői feladat ellátást,melyet írásba is benyújtottak. Ennek alapján a sorban 

következő Kutasi Lajosné elvállalta a feladatot. A mai napon esküt kell tennie. Az 

esküvevő a polgármester lesz. Ismertette, hogy a megbízólevelét már a jogszabályi 

határidőn belül megkapta a képviselő. Kérte a testületet álljanak fel az eskütételhez.  

Kutasi Lajosné képviselő letette az esküt. 

2.Napirendi pont: 

Ügyrendi bizottság tagjának megválasztása. 
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Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy Csőre Lajos és Babos Zoltán 

képviselők lemondásával 1 fősre csökkent az ügyrendi bizottság tagjainak száma. 

Elmondta, hogy mivel 3 tagú bizottságot hoztak létre, de nincs annyi képviselő, így 

az újonnan esküt tett képviselőt javasolta beválasztani. A bizottság 2 főve is működni 

tud. Kérdezte Kutasi Lajosnét, hogy titkos szavazást legyen-e. 

Kutasi Lajosné képviselő nem kérte a titkos szavazást. 

Nyéki Sándor polgármester szavazásra bocsátotta Kutasi Lajosné ügyrendi 

bizottságba történő választását. 

 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodással a következő 

határozatot hozta: 

59/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület Kutasi Lajosné képviselőt az ügyrendi bizottság tagjának 

megválasztja. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

3.Napirendi pont: 

Önkormányzati képviselő lemondása 

 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, Csőre Lajos képviselő lemondott 

mandátumáról. Elmondta, hogy a kislistán nincs több elölt, így a listáról nem tud 

bekerülni senki sem a testületbe. Elmondta, hogy a jogszabályi előírások szerinti 

működés biztosított 4 fővel is, ezért időközi választást nem kell tartani a megüresedő 

helyre.  

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

határozatot hozta: 

60/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület tudomásul veszi Csőre Lajos Csönge, Petőfi u. 13.szám alatti 

lakos képviselői mandátumáról szóló lemondását. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

4.Napirendi pont: 

Csönge Község Önkormányzata  2015.évi költségvetése 

 

Nyéki Sándor polgármester ismertette, hogy a múlt ülésen elkezdték tárgyalni a 

költségvetést, mely alapján az óvoda költségvetését elfogadták. Az intézmény 

költségvetése az önkormányzat költségvetésében fog szerepelni.   
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Recse László képviselő kérdezte, hogy az óvodai dolgozók cafetériája pénzbeni és 

természetbeni is. 

Vörös Andrea jegyző elmondta, hogy a havi 12.000 Ft /fő összeg került betervezésre, 

mivel a dolgozók ott étkeznek. 

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

határozatot hozta: 

61/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület az óvoda dolgozói részére 12.000 Ft /hó összegű cafetérát 

biztosít a 2015.évi költségvetésében. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy a zöldterület tisztántartása 

feladatra árajánlatokat kért. Nagyon sokallja a jelenlegi vállalkozó havi díját, mely 

180.000 Ft/hó. Ez nagyon nagy összeg az önkormányzatnak.   

A képviselő-testület egyetértett az elhangzottakkal. 

Nyéki Sándor polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta az Önkormányzat 

2015.évi költségvetését. 

 

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

rendeletet alkotta: 

4/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet: 

( A rendelet szövege mellékletben található.) 

 

4.Napirendi pont: 

Falugondnoki szolgálat  

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy falugondnoki szolgálat 

létrehozása lehetséges lenne, mivel 500 fő alatti lakosú a település. Az állami 

támogatás mértéke évente 2,5 millió forint. Természetesen az idei évben a működési 

engedély megadása szerinti időarányos támogatás járna. A szolgálat működési 

engedélyeztetéséhez rendelet megalkotására, valamint a szakmai program 

elfogadására van szükség. 

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

rendeletet alkotta: 

5/2015.(III.6.) önkormányzati rendelet: 

( A rendelet szövege mellékletben található.) 

 

A polgármester szavazásra bocsátotta a falugondnoki szolgálat szakmai programját. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

62/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület elfogadja a falugondnoki szolgálat szakmai programját. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

5.Napirendi pont: 

Különfélék. 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy az OMS Környezetvédelmi 

Kft. olyan ajánlatot tett, hogy elengedi a 2005.júliusa óta nem fizetett belső bekötések 

után járó összeg kamatait. Ezáltal „csak” a tőkét kell megfizetni. Tulajdonképpen ez a 

munka elvégzésre került, de a társulat nem tudta kifizetni a teljes összeget. A 4 

falunak mintegy 18 millió forintos tartozása van még. Az OMS bíróságon pert nyert a 

társulat ellen, jogerős bírósági döntés van a tartozásról. Kérte a testületet, mondják el 

véleményüket. 

Recse László képviselő szerint fizessék ki. Most van rá pénz, így megszabadulnak 

ettől a kötöttségtől. 

Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester is támogatta a felvetést. 

Kutasi Lajosné képviselő is támogatta a szennyvízberuházás nem támogatott belső 

bekötésiért járó tartozás megfizetését. 

 

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

határozatot hozta: 

63/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület elfogadja az OMS Környezetvédelmi Kft-vel kötendő 

megállapodás tartalmát. 

2. Egyetért a fennálló 2,6 millió forint összegű tartozás kiegyenlítésével. 

3. Megbízza a polgármestert a megállapodás aláírásával. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

Kutasi Lajosné képviselő kérte a polgármestert, hogy a faluban kóborló kutyák ellen 

valamit tenni kellene, mert megeszik az embereket. A továbbiakban kérte a 

polgármestert támogassa azon felvetését, hogy a falu felső részén buszmegállót 

helyezzenek el.  
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Nyéki Sándor polgármester támogatta az elhangzottakat, azonban hangsúlyozta, a 

Volánon múlik, hogy engedélyez-e buszmegálló elhelyezést. Mindenképpen 

megkeresi ez ügyben a céget. 

Lászlóné Németh Zsuzsanna alpolgármester kérdezte, hogy lehetne-e a kenyeri 

flottához a polgármesternek telefont rendezni, mert a saját telefonját használja a 

hivatali ügyek intézésére. 

Vörös Andrea jegyző elmondta, hogy lehetséges. 

 

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

határozatot hozta: 

64/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület engedélyezi a kenyeri flotta telefon beszerzését. 

2. Az igényelt telefon költségeit ( forgalmi díj, előfizetés stb.  Csönge Község 

Önkormányzata fizeti meg.  

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

             Vörös Andrea jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Vörös Andrea jegyző ismertette a testülettel, hogy 2013.január 1.napjától a 

Kormányhivatal részére az önkormányzat felső iroda része használatra átadásra 

került. Javasolta a testületnek, hogy biztosítsák az ingyenes használatot és így nem 

kell m2 –eket kijelölni, hanem egy egyszerű megállapodásban vállalják a 

fénymásolás lehetőségét. A javaslatát azért teszi meg, mivel 2015.január 1.napjától 

egy fő főállású köztisztviselő látja el a feladatokat, míg a Kormányhivatal dolgozója 

csak heti 4 órát tölt itt. Az önkormányzatnak mindenképpen jó lenne. 

 

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

határozatot hozta: 

65/2015.(III.6.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület módosítani kívánja a Csönge Község Önkormányzata és a 

Vas Megyei Kormányhivatal között – települési ügysegéd részére - 

2012.decemberében megkötött megállapodást  a következők szerint: 

- a testület ingyenes használatot biztosít a tulajdonát képező Csönge, Dózsa 

u. 23.szám alatti ingatlan irodájában a Vas Megyei Kormányhivatal  

részére, 

- biztosítja a települési ügysegéd részére a nyomtatás lehetőségét.  

2. A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt a megállapodás 

módosításához szükséges intézkedések megtételével. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
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             Vörös Andrea jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Több tárgy nem volt, ezért a polgármester a testületi ülést 15,30 órakor bezárta. 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

   polgármester                                                                                        jegyző 


