
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.március 29.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  
A képviselő-testület a napirendi pontokkal egyhangúan egyetértett. 
 
Napirendi pontok: 

1.) Csönge zöldterületének rendben tartása 
2.) Különfélék. 

 
1.Napirendi pont: 
Csönge zöldterületének rendben tartása 
 
Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy Csönge település zöldterületeit 
Nagy Aladár egyéni vállalkozó látta el 182.000 Ft/hó összegért. Az év elején csak 3 
hónapra kötött vele szerződést az önkormányzat, most pedig dönteni kell, hogy április 
1.napjától kötnek-e vele továbbra is szerződést, de az árajánlata szerint most már 200.000 
Ft/hó összeget kér. 
 

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

66/2015.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület 2015.április 1.napjától nem köt szerződést zöldterület tisztántartása 
céljából Nagy Aladár Csönge, Béke u. 10.szám alatti vállalkozóval. 

2. Ezen kötelező feladatellátást az önkormányzat a jövőben saját dolgozókkal ( 
közfoglalkoztatás és/vagy munkaszerződéssel) látja el. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
Határidő: azonnal. 
 
2.Napirendi pont: 
Különfélék. 
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Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy a Türr István Gimnázium Pápa 
továbbképzést tartana, melyhez helységre lenne szükséges. Természetesen bérleti díjat is 
kívánnak fizetni. 

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

67/2015.(III.29.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület a Türr István Képző és Kutató Intézet által tartandó 
továbbképzésre a Csönge, Dózsa u. 25.szám alatti művelődési ház termét biztosítja. 

2. A bérleti díjat 15.000 Ft/alkalom összegben határozza meg. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 
Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy a falugondnoki szolgálat 
részére kisbusz beszerzésére lesz lehetőség, valamint kamerarendszer beszerzésére is 
lesz előreláthatólag lehetőség. A pályázatok még nincsenek kiírva, de kérdezte a testület 
véleményét. 

A képviselő-testület egyhangúan egyetértett az elhangzottakkal. 

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

 
K.m.f. 

 
 
/ : Nyéki Sándor : /                                                                       / : Vörös Andrea : / 
   polgármester                                                                                        jegyző 


