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Tartalmazza: 30-34/2017. (VI.20.) számú Szociális Bizottsági határozatokat 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Szociális Bizottság 2017. június 20-án 17 órakor megtartott nyílt ülésén.  

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.)  

 

Jelen vannak:                  Pataki Ferencné                elnök 

                                         Grancsa Péter                                          tag 

                                         Garabáné Fonád Elvíra                           tag 

 

Tanácskozási joggal:     Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

     Gergely László  alpolgármester 

     Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

                                         Dr. Bonyhádi Elemér               képviselő 

                                         Kendrovszki József                  képviselő 

                                         Némethné Vadóc Erika            tag 

                                         Riba Istvánné                           igazgatási előadó 

 

A jegyzőkönyvet Riba Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

Pataki Ferencné bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság 3 tagja az ülésen jelen van. Megkérdezi, hogy van e valakinek javaslata a 

napirendi pontokra. 

Mivel nincs módosítási javaslat, ezért a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi 

napirendet:  

 

NYÍLT ülés: 

1. Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő 

2. Beszámoló a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Garami Mária könyvtáros 

3. Beszámoló a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

4. Döntés Csörög Község Önkormányzata víziközmű vagyonának térítésmentes átadásról a 

Magyar Állam részére  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

5. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

6. Döntés energia megtakarítási intézkedési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

7. Egyebek   

 

1.Napirend  

Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 

 



Pataki Ferencné bizottsági elnök a részletes beszámolót elfogadásra javasolja a bizottságnak, a 

bizottság nevében megköszöni a védőnő munkáját.  

 

 

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

következő határozatait:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

30/2017. (VI.20.) Szociális  Bizottsági határozat: 

 
A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Csörögi Védőnői 

Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal.   

Határidő: 2017. június 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 
 

2. Napirend  

Beszámoló a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról   

Pataki Ferencné bizottsági elnök Garami Mária könyvtáros által, a Művelődési Ház-Könyvtár 2016. 

évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadásra 

javasolja.  

 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

31/2017.(VI.20) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális  Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Csörögi   

Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2017. június 20. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 



 

3. napirend  

Beszámoló a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 

Pataki Ferencné  bizottsági elnök a részletes beszámolót elfogadásra javasolja a 

bizottságnak. .  
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  örül a beszámolónak. Köszöni a munkáját.  

 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

31/2017.(VI.20) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a háziorvosi 

feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről szóló 2016. évi beszámolót az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2017. június 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 

 

4. napirend 

Döntés Csörög Község Önkormányzata víziközmű vagyonának térítésmentes átadásról a 

Magyar Állam részére  

Pataki Ferencné bizottsági elnök elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták, a 

törvényi kötelezés alapján az abban felsorolt víziközmű-rendszer vagyonát, 2017. július 1-ig át 

kell adnia a magyar állam részére. A vagyonelemek átadás-átvételéről az érintett 

önkormányzat és a magyar állam képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban 

megállapodik.  
 

 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



 

32/2017.(VI.20) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1./ Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét, és 

térítésmentesen átadja a törvényben meghatározott víziközmű-vagyonát a Magyar Államnak. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonátadással kapcsolatos 

feladatokban eljárjon és a 212/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező átadás-

átvételi szerződést aláírja a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel és a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 

Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

5. napirend 

Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól  

 

Pataki Ferencné bizottsági elnök kéri Chrobák Zoltánné dr. tájékoztatását a rendeletalkotásról.  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző tájékoztatja a Szociális Bizottságot, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal szakmai álláspontja alapján Csörög Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a hivatali munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és többletszolgáltatás 

ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 

4/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendeletalkotás 

szükséges.  A szakmai segítségnyújtás figyelembe vételével elkészített rendelet tervezetet az 

előterjesztés 1. melléklete, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a 

szerinti előzetes hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 
 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

33/2017.(VI.20) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. június 20.  



 

 

6. napirend  

Döntés energia megtakarítási intézkedési terv elfogadásáról 

Pataki Ferencné bizottsági elnök kéri polgármester asszony tájékoztatását a napirenddel 

kapcsolatban.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az energiahatékonyságról szóló 2016. évi LVII. törvény 

2016. decembert módosítását követően az önkormányzatok számára kötelező feladatként jelent meg a 

tulajdonukban lévő közintézményekre ötévente elkészítendő energia megtakarítási intézkedési tervet 

megalkotása és annak a Nemzeti Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodájának való 

megküldése (először 2017. március 31-ig). A terv teljesítéséről ugyancsak minden év március 31-ig 

kell jelentést küldeni a Nemzeti Energetikusi Hálózatnak. 

 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

34/2017.(VI.20) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  
 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. sz. mellékletét 

képező, az Energia megtakarítási intézkedési terv összeállítását szabályozó dokumentumot. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. június 20. 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy tegye meg a 

szükséges intézkedéseket a három intézmény-épület közös dokumentumba szerkesztett Energia 

megtakarítási intézkedési terve összeállíttatására és annak megküldésére az erre kijelölt hatóságnak, 

egyben felhatalmazza az Energia megtakarítási intézkedési terv és az egyéb szükséges dokumentumok 

aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 20. 

 

 

Pataki Ferencné bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, hozzászólás 

nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését.  

 

k.m.f. 

 



 Pataki Ferencné      Grancsa Péter  

 Szociális Bizottság elnöke    Szociális Bizottság tagja 


