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Jegyzőkönyv 

a Képviselő-testület 2017. május 29.-én megtartott 

rendes nyilvános üléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmazza: 7-10/2017. (V.29.) számú határozatokat 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. 

május 29.-én megtartott rendes nyilvános ülésén  

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár  

2135 Csörög, Arany János utca 53.  

 

Jelen vannak:  
Virág József elnök 

Nagy Alexandra Anikó  

Lakatos Adrienn 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

 

Eseti tanácskozási joggal meghívottak:    

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Rigó Tímea 

vezeti.  

 

Virág József elnök 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és köszönti a 

megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 3 tagja jelen van, az ülés 3 fővel 

határozatképes.  

 

Virág József elnök ismerteti az ülés napirendjét.   

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. május 29.-i rendes nyílt ülése kezdetén, 

Virág József elnök által ismertetett napirendet – 3 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül - elfogadta Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete, 

amely az alábbi:  

  

 

 

N A P I R E N D  

 

NYÍLT ülés:  

 

1. Döntés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(zárszámadásáról) és maradványának megállapításáról 

    Előterjesztő: Virág József elnök  

  

2. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde kárigényéről    

    Előterjesztő: Virág József elnök 

 

3. Egyebek 

 

 

 

 



1. Döntés az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

(zárszámadásáról) és maradványának megállapításáról 

  

 

Virág József elnök: Ismerteti, hogy a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

2016. évi költségvetésének végrehajtásáról (zárszámadásáról) és maradványának 

megállapításáról szóló előterjesztést javasolja megtárgyalni és elfogadni a határozati javaslat 

szerint.  

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

7/2017. (V.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

1. A Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, 

hogy az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását 

                           1.123.084 forint bevételi főösszegben 

                              753.599 forint kiadási főösszegben  

              369.485 forint maradvány összegben        

állapítja meg. 

2. A 2016. évi költségvetés bevételi főösszege a Csörög Települési Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat számára 2016. évre vonatkozóan előirányzott általános működési támogatás 

782.000 forint, a feladat alapú 257.266 forint összegével, a működési bevétel 53.000 forint és 

83.765 forint maradvány összegével egyezik meg. 

3. A nemzetiségi önkormányzat 2016. évi költségvetési bevételei forrásonkénti, illetve 

működési és felhalmozási cél szerinti részletezését, kiadási előirányzatait a határozat 1. 

melléklete tartalmazza. 

4. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, 

mérlegszerűen a határozat 2. melléklete tartalmazza. 

5. A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszközeinek változását a határozat 3. 

melléklete szerint hagyja jóvá. 

6. Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatását a határozat 4. melléklete szerint hagyja 

jóvá. 

7. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásainak 2016. évi előirányzatát 

felújításonként a határozat 5. melléklete szerint állapítja meg. 

8. Az önkormányzat könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról, 

valamint az érték nélkül nyilvántartott eszközökről az önkormányzat vagyonkimutatását a 

határozat 6.1., 6.2. és 6.3 mellékletek szerint állapítja meg. 

9. Az önkormányzat többéves kihatással járó döntését, hitelállományát 0 forintban állapítja 

meg.   

10. Az önkormányzat saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek 2016. évet követő három évre várható összegét 0 forintban állapítja 

meg. 



11. Az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait 0 

forintban állapítja meg. 

12. Az önkormányzat céljelleggel nyújtott támogatását 0 forintban állapítja meg.  

 

Határidő: 2017. május 29.    

Felelős: Virág József elnök 

 

 

 

2.  Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde kárigényéről    

 

 

Virág József elnök: Az Önkormányzatunk első alkalommal megrendezte 2017. április 29.-én 

(szombaton) a környező települések roma fiatalok tehetségkutató ki-mit tud versenyét. A 

program helyszíne a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde tornaterme volt. 

Intézményvezető asszony értesítette az önkormányzatot, hogy az óvoda épületben károkozás 

történt, amelynek helyreállításához kárigényt nyújtott be. Kéri a képviselő-testületet, hogy 

hatalmazza fel a szükséges intézkedések megtételére és az önkormányzat költségvetéséből 

biztosítsa a szükséges kiadást. 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

8/2017. (V.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 

Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetőjének kárigényét akként fogadja el, hogy 

az intézményvezetővel folytatott személyes megbeszélés alapján személyesen gondoskodik a 

kárrendezésről (festőt és anyagköltséget fizeti). Az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének dologi kiadások során rendelkezésre áll. Felkérte az elnököt a 

szükséges intézkedések megtételére és az ezzel kapcsolatos pénzügyi dokumentumok, 

számlák rendezésére. 

 

Határidő: 2017. május 29.  

Felelős: Virág József elnök 

 

  

 

3. Egyebek 

 

3.1. Balogh Vivien Daniella családjának albérleti díj megfizetéséhez anyagi támogatás   

 

Virág József elnök: Ismerteti, hogy a községben a Zöldfasor utca 33. szám alatti ingatlan 

tűzeset kapcsán lakhatatlanná vált. A család lakhatásának megoldása albérlet igénybevételével 

biztosítható. Balogh Vivien Daniellának, akinek családját érte ez a katasztrófa, albérleti díj 

megfizetéséhez egyszeri 30.000 Ft anyagi támogatás megállapítását javasolja. 



 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

9/2017. (V.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy  

Balogh Vivien Daniellának (akinek családjának a 2135 Csörög, Zöldfasor utca 33. szám alatt 

lévő ingatlana – tűz eset kapcsán – lakhatatlanná vált) pénzügyi támogatást biztosít albérleti 

díj megfizetésére 30.000 Ft pénzösszegben. Az ehhez szükséges fedezet az önkormányzat 

2017. évi költségvetésének dologi kiadások során rendelkezésre áll. Felkéri az elnököt a 

szükséges intézkedések megtételére és az ezzel kapcsolatos dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 29. 

Felelős: Virág József elnök 

 

 

 

3.2.  A Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde gyermeknapi programjának 

támogatása 

 

Virág József elnök: Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az óvoda gyermeknapot 

rendez, A program keretében lufihajtogatást terveznek, amelynek költsége 7.500 Ft. Javasolja, 

hogy  az önkormányzat támogassa a lufi hajtogatás programot és a 2017. évi költségvetésének 

dologi kiadások sora terhére 7.500 Ft összeget biztosítson.   

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

10/2017. (V.29.) Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat határozata: 

 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 

támogatja a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben megrendezésre 

kerülő gyermeknapi programot 7500 Ft összeggel lufi hajtogatás céljára. Az ehhez szükséges 

fedezet az önkormányzat 2017. évi költségvetésének dologi kiadások során rendelkezésre áll. 

Felkéri az elnököt a szükséges intézkedések megtételére és az ezzel kapcsolatos 

dokumentumok aláírására. 

 

Határidő: 2017. május 29. 

Felelős: Virág József elnök 

 

  



 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Virág József elnök a Képviselő-testület nyílt ülését 

bezárja.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Virág József a Képviselő-testület nyílt, rendes ülését 18 óra 10 

perckor bezárta.  

 

k.m.f. 

 

 

Virág József                       Chrobák Zoltánné dr.  

                                         elnök                                                    jegyző 

 


