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J E G Y Z Ő K Ö N Y V  
 
Készült: a Pénzügyi Bizottság 2016. április 19.-én 17 óra 30 perckor megtartott rendes  nyílt 
ülésén. 
Az ülés helye:  Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár( 2135 Csörög, Arany János u. 53.)  
 
 
 
Jelen vannak:              Dr. Bonyhády Elemér      elnök 
    Némethné Vadócz Erika                         tag 
    Antal Péter                                              tag  
 
Tanácskozási joggal:             Hegedűsné Kripák Ildikó               polgármester 
                                             Kendroyszki József                               képviselő 

Chrobák Zoltánné dr.    jegyző 
                                             Kovács Margit                                       gazdálkodási ügyintéző 
                                             Riba Istvánné                                        igazgatási  ügyintéző 
                                             Zsugonits Tiborné                                  adóügyi ügyintéző 
                                             Deli Julianna                     adóügyi ügyintéző 
 
A jegyzőkönyvet  Chrobák  Zoltánné dr. jegyző vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül. 

 
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 
bizottság 3 tagja az ülésen jelen van.  
 
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök  szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő  
napirendi pontokat akként, hogy a jelenlévő hivatali kollégák  előterjesztéseit tárgyalja 
először  a bizottság, így a napirend  az alábbiak szerint alakul: 
 
Ezt követően a Bizottság az alábbi napirendi pontokat 3 igen szavazattal, egyhangúlag 
elfogadta az alábbi napirendet: 
 
NYÍLT ülés:  

1. Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

2. Javaslat rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (3. módosítás) 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 
4. Tájékoztatás a helyi adók időarányos beérkezéséről, a kintlévőség alakulásáról 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 

5. Javaslat Csörög község területén lévő egyes közkutak megszüntetésére 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

6. MÁV Zrt. és Csörög Község Önkormányzata közötti együttműködési 
megállapodás jóváhagyása 
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Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

7. Javaslat  hálózati díj optimalizálásra vonatkozó megállapodásra 
      Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

8. Csörög útkarbantartási terve 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

9. Beszámoló Csörög Község Önkormányzat 2015. évi közbeszerzéseiről 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 
10. Egyebek 

 
 
 
 

 
 

1. Napirend 
 

Tájékoztató a 2015. évi közfoglalkoztatásról 
 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az előterjesztés kiküldésre került a 
képviselőknek, és  részletes statisztikai adatokat  tartalmaz. 
Kendrovszki József képviselő megkérdezi, hogy a gödi társulásnál foglalkoztatott 
közmunkások mennyibe kerülnek az önkormányzatnak? 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy 6.600Ft/hó/fő és a 
társulási tagdíj. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

15/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2015. évi 
közfoglalkoztatásról szóló beszámolót. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    
Határidő: 2016. április 26.                                                                                      
 

 
 

2. napirend 
 

Javaslat rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésére 



 4

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjától hatályos 
módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a 
szünidei gyermekétkeztetés. Az új szabályozás szerint a települési önkormányzat szünidei 
gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a 
hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére 
ingyenesen biztosítja. 
A szünidei étkeztetésről a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti 
települési önkormányzatnak kell gondoskodnia. A gyermek alatt a Gyvt. szerinti gyermek 
fogalom értendő, így a Ptk. 2:10. § (1) bekezdés szerinti kiskorúak számára kell a szolgáltatást 
megszervezni. Ennek megfelelően az önkormányzatnak bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 
hónapos korától házasságkötéséig, de legfeljebb 18. életévének betöltéséig kell a gyermekek 
szünidei étkeztetéséről gondoskodni.  
 
Riba Istvánné igazgatási ügyintéző azzal egészíti ki az elhangzottakat, hogy a hivatal 
előkészítette a végrehajtáshoz szükséges nyomtatvány-mintákat és május 15.-ig kell 
nyilatkozni az igénybevételről. A hivatal normatíva igényfelmérésre leadott adatai vélhetően 
nem lesznek megfelelőek, ha mindenki, aki jogosult az igénylésre, be fogja kérelmét adni. A 
MÁK tájékoztatása szerint mód lesz pótigény leadására. 
 
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat 
fogadja el. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

16/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szünidei 
gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó jogszabály alapul vételével a szükséges 
intézkedések megtételére és az ezzel kapcsolatos étkeztetést biztosító megbízási szerződés  
megkötésére és felhatalmazza annak aláírására.  
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. április 26. 

 
 
 
 
 

 
3. napirend 
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Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 
4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének módosításáról (3. módosítás) 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, miszerint a  
költségvetési rendelet módosítása során - 2015. december 31-ei könyvviteli zárlati időponttal 
– átvezettük, módosítottuk az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal bevételi és kiadási 
előirányzatait bevételek és kiadások teljesítése szerint. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda és 
Bölcsőde költségvetés szerv 2015. évi előirányzatát a módosítás nem érinti. 
  
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat 
fogadja el. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a 2016. februárban kiküldött előterjesztés 
változatlan tartalommal került a Bizottság elé. 
  
Dr. Bonyhády Elemér elnök: Milyen számok változtak? 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: Ez a rendelet a 2015. évi eredeti előirányzathoz képesti 
változást mutatja. 
 
Dr. Bonyhády Elemér elnök: A szociális tűzifa költségének kimutatásával kapcsolatban kért 
tájékoztatást, amit nem lát. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: Elnézést kér, a holnapi napon elküldi. 
 
Kendrovszki József képviselő: megkérdezi,  hogy  miként alakultak a közhatalmi bevételek.  
  
Antal Péter képviselő: szerint a rendeletben „röpködnek” a számok. Nem érti a 
módosításokat, kéri annak magyarázatát. 
 
Kovács Margit gazdálkodási ügyintéző válaszában elmondja a költségvetés módosításának 
elemeit. 
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző: kiemeli, hogy nem volt könnyű a 2015. évi költségvetés  
szerinti gazdálkodás. A problémát az okozza, hogy az önkormányzatnak minimálisak a 
bevételei, nem elegendő a normatíva, és sok mindenre kellene költeni. Ennek javítására 
indítottuk el az adó bevételek felülvizsgálatát. A MÁK több hónapig nem utalta a normatívát, 
mivel a hivatal nem tett eleget határidőre beszámolási kötelezettségének. Külsős szakemberek 
bevonásával sikerült az ingoványos költségvetést stabilizálni és egyensúlyba hozni. A 
költségvetés egy pénzügyi terv, amelyet időnkét módosítani kell. A módosítás azért 
szükséges, mert a bevétel és kiadás alakulását mutatja be, az előző módosítástól történt 
lekönyvelt tételek alapján. A 2015. évi költségvetés időszakában sajnos a Hivatal nem 
megfelelő személyi összetétellel, 7 fővel látta el település a 2100 lakos ügyeit, míg az 
óvodában - 12 pedagógus 45 gyermek nevelését végezte. Ezek nem össze-vissza számok, 
ahogy itt elhangzott, a számok alakulását, a könyvelést a Hivatalban meg lehet tekinteni.    
 
Dr. Bonyhády Elemér elnök: Próbáltam volna segítséget kérni, hogy megértsük, nem 
sikerült. 
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Mivel más  kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
1 igen, 2 nem, 0 tartózkodás 
 

17/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy nem javasolja elfogadásra az Önkormányzat és 
intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 4/2015. (II.18.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról szóló rendeletet a képviselő-testületnek.  
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    
Határidő: 2016. április 26.                                                                                      
 
 

4. napirend 

Tájékoztatás a helyi adók időarányos beérkezéséről, a kintlévőség alakulásáról  
 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy a 
tájékoztató részletes adatokat tartalmaz az adóbevételek alakulásáról. Kéri a Bizottságot, hogy 
az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatokat fogadja el. 
 
Deli Julianna adóügyi előadó elmondja, hogy az elmúlt időszakban sikerült jelentős 
mennyiséget feldolgozni a hátralékos ügyiratokból, és közel 1 millió forint bevételt sikerült  
így beszedni. 
 
Mivel más  kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 

 
        Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

18/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi Bizottság elfogadja  a tájékoztatást a helyi adók időarányos beérkezéséről, a 
kintlévőség alakulásáról . 
 
Határidő: 2016. április 19. 
Felelős: PÜB Elnöke 
 

 
 

5. napirend 
 
Javaslat Csörög község területén lévő egyes közkutak megszüntetésére 
 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, miszerint  az 
előterjesztésben megjelölt utcákban javasolja közkút megszüntetését. 
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Kendrovszki József  képviselő nem javasolja a Kossuth utcai tűzcsap megszüntetését. 

 
Mivel más  kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 

 
        Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

19/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
 
A Pénzügyi Bizottság  felkéri a polgármestert, hogy a képviselő-testület üléséig ismételten 
mérje fel a közkutak helyzetét, és annak alapján tegyen javaslatot a  megszüntetésre.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    
Határidő: 2016. április 26.                                                                                      
6. napirend 
 
MÁV Zrt. és Csörög Község Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás 
jóváhagyása 

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, kéri a 
képviselőket, hogy támogassák az együttműködési megállapodás megkötését a MÁV 
illetékeseivel. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

20/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogat egy olyan együttműködési 
megállapodást a MÁV Zrt.-vel, amelynek alapján a MÁV Zrt. feladatát (peron gondozást) 
anyagi ellenszolgáltatás ellenében átvállalja az önkormányzat. A képviselő-testület a konkrét 
szerződési feltételek egyeztetésére és kidolgozására felkéri a polgármestert és felhatalmazza 
annak aláírására.   
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. májusi képviselő-testületi ülés 
 
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elviekben támogatja a peronon túli 
ingatlanrész önkormányzati tulajdonba vételét. Felkéri a polgármestert az ezzel kapcsolatos 
tárgyalások megkezdésére, és a szükséges intézkedések megtételére azzal, hogy erről 
tájékoztassa a képviselő-testületet.    
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: azonnal, 2016. június 30. 
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7. napirend 

Javaslat  hálózati díj optimalizálására vonatkozó megállapodásra 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, elmondja, hogy 
a szerződést átnézte az önkormányzat ügyvédje, és azt a jelzett módosítással elfogadásra 
javasolta, és kéri a képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést. 
  
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

21/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hálózati díj 
optimalizálására az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal az Ecorisk 
Management Consulting Kft. –vel (1042 Budapest, Liszt F. u 10. 3/24.) megbízási szerződést 
köt. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződés aláírására és a szükséges 
intézkedések megtételére. 
                 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. április 26. illetve értelemszerűen 

 
 
 
 

8. napirend 

Csörög útkarbantartási terve 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, elmondja, hogy 
a költségvetés elfogadásakor döntött a testület arról, hogy egy részletes karbantartási tervet 
szeretne látni. Ennek alapján – szakértő bevonásával – elkészítettük az előterjesztést és kéri a 
képviselőket, hogy támogassák az előterjesztést. 
  
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

22/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
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Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja – a szakértői 
vélemény alapján – Csörög Község útkarbantartási tervét. 
                 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. április 26. illetve értelemszerűen 
 
 

 
9. napirend 

 
Beszámoló Csörög Község Önkormányzat  2015. évi közbeszerzéseiről 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, elmondja, hogy  
a közbeszerzési szakértő elkészítette a jelentését, és kéri a képviselőket, hogy támogassák az 
előterjesztést. 
  
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

23/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
 
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2015. évi 
közbeszerzéseiről szóló beszámolót. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. április 26. 
 
 
 

10. napirend 
 
            Egyebek 
    
E/1.  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szemét eltávolítása 
érdekében felvette a kapcsolatot az A.S.A. képviselőivel. Az erről szóló levelezést külön e-
mailben is megkapták a képviselők. Hatalmas mennyiséget kellene eltávolítani, ami nagyon 
sok pénzbe kerülne. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

24/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
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A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
  
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 
vegyes hulladék elszállításáról, ártalmatlanításáról az A.S.A Magyarország Kft-vel   
folytasson tárgyalást és annak eredményéről a Képviselő-testületet tájékoztassa. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határid ő: 2016. április 26., 2016. június 30. 
 
 
 
E/2.  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzatnak 
lehetősége lenne  két pályázat benyújtására. A képviselők ez erről szóló írásbeli előterjesztést 
megkapták, kéri , hogy támogassák ezt. A testületi ülésen a szakértők is jelen lesznek, és 
minden felmerülő kérdésre maradéktalanul válaszolni fognak. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

25/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
  
1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván 
benyújtani  a „KEHOP -5.2.9 – Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi 
régió települési önkormányzatai számára” kiírt pályázatra. Felkéri a polgármestert a pályázat 
előkészítésére, és a szükséges intézkedések megtételére és  felhatalmazza az ehhez szükséges 
jognyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. április 26. 
 
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot kíván 
benyújtani  a „VEKOP—6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése”  tárgyában kiírt pályázatra. Felkéri a polgármestert a pályázat előkészítésére, és a 
szükséges intézkedések megtételére és  felhatalmazza az ehhez szükséges jognyilatkozatok 
aláírására. 
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. április 26. 
 
 
 
E/3.  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a TIGÁZ  helyett lehetőség 
lenne új szolgáltató  bevonására kedvezőbb pénzügyi feltételekkel. Ez a cég az E.On Kft.  
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

26/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
  
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy az 
önkormányzat és intézményei az E.On Energiakereskedelmi Kft.-vel kössön szerződést 
földgázellátás szolgáltatására 2016. július 1. napjával. Felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, és a jognyilatkozatok aláírására. 
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határid ő: 2016. április 26. 
 
 
 
 
E/4.  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a kistérségi megállapodás 
módosítása indokolt mind Vácduka, mind egyes kiegészítő ill. pontosító rendelkezések miatt. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
3igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

27/2016.(IV.19.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 
javaslatokat elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek: 
  
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Kistérség 
Önkormányzatainak Többcélú Társulása Tárulási Megállapodásának módosítását és a 
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást, és felhatalmazza a 
polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására. 
 
Határidő: 2016. április 26. 
Felelős: polgármester      
 
 
 
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, 
hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését. 
 
 

k.m.f. 
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Dr. Bonyhády Elemér                                                                   Némethné 
Vadócz Erika 
Pénzügyi  Bizottság  elnöke      Pénzügyi Bizottság tagja
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


