
Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csönge Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.január 

16.napján 17 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, 

Babos Zoltán, 

Csőre József, 

Recse László képviselők. 

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.) ) Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása. 

2.) Lejáró munkaszerződések meghosszabbítása 

Munkaidőkeret megtárgyalása 

3.) Különfélék. 

 

 

1.Napirendi pont: 

Szociális tűzifa rendelet megtárgyalása. 

 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy rendeletet kell alkotni a 

szociális tűzifa rászorultsági feltételeire vonatkozóan. Részletesen ismertette a 

kiküldött előterjesztésnek megfelelően a rendelet tervezetét. Kérte a testület 

véleményét. 

Babos Zoltán képviselő szerint állapítsanak meg 400 %-os jövedelemhatárt, mert így 

többen tudnak kérelmet benyújtani. Szerinte, aki lakásfenntartási támogatást is kap, 

az kétszer kap támogatást. 
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Nyéki Sándor polgármester nem értett egyet a képviselővel, ő  71.250 Ft /fő , 

valamint egyedülállónál 85.500 Ft/fő összeget javasolt megállapítani. 

Recse László képviselő 225 % illetve 275 %-ot javasolt. 

Némethné László Zsuzsanna képviselő  is 250 % illetve 300 %-os jövedelemhatár 

megállapítását javasolta. 

Csőre Lajos képviselő is az előzőekkel értett egyet. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a jövedelemhatár összegének megállapítását. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

1/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület a szociális tűzifa támogatás igénylésének feltételeként  

- a családban élők esetén az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250 %-ában, 

- egyedülélők esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-ában  

határozza meg. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

A polgármester ezt követően szavazásra bocsátotta a rendelet elfogadását. 

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

rendeletet alkotta: 

1/2015.(I.16.) önkormányzati rendelet: 

( A rendelet szövege mellékletben található.) 

 

2.Napirendi pont: 

Lejáró munkaszerződések meghosszabbítása 

Munkaidőkeret megtárgyalása 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy Nagy Edit, Göltlné Nagy 

Zsuzsanna, valamint Molnár Tiborné megbízási szerződései 2014.december 

31.napjával megszűntek, dönteni kell ezek meghosszabbításáról. Elmondta, hogy 

Nagy Zsuzsanna részére 5 e Ft, illetve 18 eFt összeg lenne megállapítva, mivel az 

előző szerződésben eltúlzott összegek voltak ahhoz képest, amennyi munkát 

végeztek. 

Csőre Lajos képviselő kérdezte a polgármestert, hogy mit szólt a Zsuzsi a pénzekhez. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy elfogadta az összegeket. 

A képviselő-testület 5 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatokat hozta: 
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2/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület Nagy Edit Csönge, szám alatt lakos munkavállaló szerződését 

2015.június 30.napjáig hosszabbítja meg. 

Munkabérét 105.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

3/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület Göltlné Nagy Zsuzsanna Csönge, szám alatti lakos megbízási 

szerződését 2015.december 31.napjáig hosszabbítja meg. 

Megbízási szerződésben a megbízási díjat a könyvtár esetén 5.000 Ft/hó, a könyvtár 

esetében 18.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

4/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület Molnár Tiborné Csönge, szám alatti lakos megbízási szerződését 

2015.december 31.napjáig hosszabbítja meg.  

Megbízási szerződésben a megbízási díjat 10.000 Ft/hó összegben állapítja meg. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy az általános iskola két 

osztályát Ostffyasszonyfára vitték át 2015.szeptember 1.napjától, így ezek takarítása 

is megszűnt. Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban álló takarítónő 

munkaideje napi 8 óra, ebből az iskolában kellett takarítania 4 órát. Ezek okán 

rendezni kell a takarító munkaidejét. 

Babos Zoltán képviselő kérdezte, hogy a kultúrházat ki fogja nyitva tartani. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy nem a takarítónő fog nyitva lenni ott, de 

a heti 25 óra nyitva tartás meglesz. 

 

Babos Zoltán képviselő szerint a feleségét már régen ki akarta rúgni a polgármester. 

Tavaly augusztustól már készültek erre. Majd nyilvánosságra kerül minden a 

faluban. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy ő nem akarja kirúgni Babosné Tatai 

Ildikó takarítónőt, de a feladata csökkent. Az iskolai osztályok elvitelével, melyet a 

takarítónő 4 órában takarított, ez a feladatellátás megszűnt.  

Babos Zoltán képviselő felállt és elhagyta az üléstermet. 
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Csőre Lajos képviselő kérdezte a kialakult helyzetet. 

Nyéki Sándor elmondta, hogy nem tölti ki a hivatal egy terme és a kultúr a 

takarítónő 8 óráját. A munkaköri leírását nem ő, hanem a régi polgármester írta, 

melyben rögzítésre került részletesen mit kell elvégezni, mennyi órában. Elmondta, 

hogy több munkát felajánlott az Ildinek pl a ravatalazó takarítása, de ő azt nem 

fogadta el. 

Csőre Lajos képviselő megerősítette, hogy megkérdezi majd erről a dolgozó, de ha a 

felajánlott munkákat visszautasította, akkor nagy butaságot követett el. 

A polgármester szavazásra bocsátotta a takarítói munkakör 8 órásról 4 órásra történő 

alakítását. 

A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

5/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület az önkormányzatnál fennálló 8 órás takarítói munkakört 

4 órás munkakörré alakítja, a munkakörbe tartozó feladatok lecsökkenése 

okán. 

2. A testület megbízza a polgármestert a jelenleg 8 órás munkakörben dolgozó 

takarítónő Babosné tatai Ildikó részére a 4 órás munkakör felajánlásával.  

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

3.Napirendi pont: 

Különfélék. 

Nyéki Sándor polgármester kérte a testületet, hogy a kultúrház bérbeadásával 

kapcsolatos bérleti díjról hozzon döntést. 

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

határozatot hozta: 

6/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület  az önkormányzat tulajdonában álló művelődési ház bérleti díját 

3.000 Ft/alkalom összegben állapítja meg.  

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

             Vörös Andrea jegyző 

Határidő: azonnal. 

 

Nyéki Sándor polgármester kérte a testületet a kultúrház nyitva tartásával 

kapcsolatos döntés meghozatalára. 
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő 

határozatot hozta: 

7/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület a kultúrház nyitva tartását a következők szerint állapítja meg 

hétfőtől péntekig 08 órától 15 óráig.  

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

             Vörös Andrea jegyző 

Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester javasolta a testületnek a szociális étkeztetés bevezetését, 

mivel ezzel is plusz állami támogatást tudnának leigényelni. 

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

határozatot hozta: 

8/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

1. A képviselő-testület bevezeti a szociális étkeztetést Csönge községben. 

2. A testület megbízza a polgármestert és a jegyzőt az engedélyeztetéséhez 

szükséges intézkedések megtételével.  

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

             Vörös Andrea jegyző 

Határidő: azonnal. 

Nyéki Sándor polgármester ismertette a testülettel, hogy szükséges a tűzoltó 

készülékek karbantartása. Kérte ehhez szükséges anyagi támogatás biztosítását. 

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

határozatot hozta: 

9/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület biztosítja az anyagi támogatást a tűzoltó készülékek 

felülvizsgálatára, illetve új készülékek beszerzését a tartalék terhére 100.000 Ft 

összegben. 

Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

Vörös Andrea jegyző kérte a testületet, hogy a hivatalban a polgármester részére, 

valamint az óvodába engedélyezzen laptop beszerzését. 

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

határozatot hozta: 

10/2015.(I.16.) számú önkormányzati határozat: 

A képviselő-testület 2 db laptop beszerzésére 500.000 Ft összegű anyagi támogatást 

biztosít a tartalék terhére. 
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Felelős: Nyéki Sándor polgármester 

Határidő: azonnal. 

 

Csőre Lajos képviselő ismertette a testülettel, hogy a Kertész kert a Weöres ház 

mögött nagyon rendezetlen, rekultívációja szükséges. A kuratórium írt már kérelmet 

az önkormányzathoz, de senki sem segített ebben nekik. Ez kb. 1,5 millió forint 

összegű kiadást jelentene. 

Nyéki Sándor polgármester elmondta, hogy a Start munkaprogram keretében, helyi 

értékek megóvása céllal pályázatot kell beadni. Ezen program keretében sokat 

tudnának segíteni a kert állapotán. 

A képviselő-testület nem hozott e tárgyban döntést. 

 

Több tárgy nem volt, ezért a polgármester a szociális ügyek tárgyalására zárt ülést 

rendelt el 18,15 órakor. 

 

 

K.m.f. 

 

 

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

   polgármester                                                                                        jegyző 


