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Tartalmazza: 8 -18/2017. (III.08.) számú PÜB határozatokat 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2017. március 8-án 17 órakor megtartott nyílt ülésén.  

 

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

 

Jelen vannak: Dr. Bonyhády Elemér                elnök 

  Némethné Vadócz Erika  tag 

  Antal Péter     tag 

 

Tanácskozási joggal:    Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

    Kendrovszi József  képviselő 

    Pataki Ferencné  képviselő 

    Gáspár Tiborné  óvodavezető 

    Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

                                        Czinege Éva                              pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

                                         

A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

Dr. Bonyhády Elemér 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. 

 

Hegedúsné Kripák Ildikó polgármester  elmondja, hogy szeretné a napirendek közé felvenni a Váci 

Egyházmegye kérését, melyben kér egy szándéknyilatkozatot az általános iskola építésével 

kapcsolatban. Kéri, hogy ezzel a napirenddel egészüljön ki a mai ülés napirendje. 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök a fenti módosításokkal szavazásra bocsátja a módosított 

napirendet.  

 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:  

 

NYÍLT ülés: 

1. Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

2. Tanügy-igazgatási ellenőrzés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsődében  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

3. Rendeletalkotás az óvodai étkezési térítési díjakról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

4. Tájékoztató a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az 

Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

5. Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési 

díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

6. Döntés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

7. Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatásról 

             Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

8. Döntés a 2017.évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáról 

            Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

9. Tájékoztató Csörög Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 

2016. évi vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, valamint a képviselő 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezéséről 



Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

10. Váci Egyházmegye nyilatkozata általános iskola építésére 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

1. Napirend 

Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők 

megkapták, az előterjesztés részletesen tartalmazza az adatokat. A település köznevelési 

intézményében a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2017. április 25-27. napokon 

8.00 órától 16 óráig kerülne sor. A felvétel tárgyában meghozott döntés szülővel való közlés 

határideje: 2017. május 18. Kéri a Bizottságot, hogy a fentiek alapján támogassa mind az előterjesztést 

az óvodai beiratkozás időpontjáról, mind fogadja el az előterjesztéshez kapcsolódó fenntartói 

közleményt az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.  

 

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

következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

8/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

  

1.  Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézményben (2135. Csörög, Kossuth utca 21.) a 2017/2018. nevelési évre 

vonatkozóan az óvodai általános felvétel (beiratkozás) időpontja: 

                                      2017. április 25-26-27.   8.00 - 16.00 óra között  

Határidő: 2017. február 28.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai férőhelyre történő jelentkezés 

módjáról szóló fenntartói hirdetményt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: 2017. február 28.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Határidő: 2017. március.7. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 



 

 

 

2. napirend  

Tanügy-igazgatási ellenőrzés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsődében  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az előterjesztést megkapták a képviselők, 

amelyben pontosan és részletesen olvasható, hogy milyen ellenőrzés volt az óvodában, mik voltak a 

megállapítások, és ennek alapján milyen intézkedési terv készült. Az utóellenőrzés megtörtént.  

 

Gáspár Tiborné óvodavezető elmondja, hogy igyekeztek az intézkedési tervet végrehajtani, és úgy 

látja, hogy megszűntek a hiányosságok.  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

9/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású köznevelési 

intézmény (2135. Csörög, Kossuth utca 21.) 2016. évi fenntartói tanügy-igazgatási ellenőrzésének 

utóellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 

3. napirend  

Rendeletalkotás az óvodai étkezési térítési díjakról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a település önkormányzata biztosítja az 

étkeztetést. A szolgáltató azt az igényét fejezte ki, hogy a minimál bér és a nyersanyag drágulása 

eredményeként 30 Ft áremeléssel kíván élni. A javasolt költségnövekedés következtében az óvodások, 

bölcsődések napi étkezéséért a szülői díjfizetés bruttó összege: 444,- Ft. 

 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

10/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   



 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Vác és Vidéke Vendéglátó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft –vel az óvodai gyermekétkeztetésre kötött 

szerződés díjemeléssel összefüggő módosítását jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és felhatalmazza a szerződés módosításának aláírására. 

 

Határidő: 2017. március 14., megállapodás aláírására 2017. március 22.  

Felelősök: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

11/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a rendelet elfogadását a képviselő - testületnek . 

Határidő: 2017. március 14. 

Felelősök: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

4. napirend  

Tájékoztató a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az 

Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2017.február 17.-én megtárgyalta mind a Társulás mind az 

Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetését. Mellékeltük az erről szóló 

dokumentumokat.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.   

 

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

12/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi 

költségvetéséről szóló tájékoztatást. 

  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



 

5. napirend  

Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési 

díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása rendeletében az Esély Szociális Alapellátó Központ 

intézmény által Csörög településen biztosított szociális ellátásokra vonatkozó alapszolgáltatások 2017. 

évi térítési díj javaslatot az intézmény vezetője megküldte. A házi segítségnyújtáson belül 2016. január 

1. óta két szolgáltatási alaptípus került megkülönböztetésre a nyújtott tevékenységek mentén: a 

szociális segítés és a személyi gondozás. A házi segítségnyújtás személyi gondozássá és szociális 

segítéssé válásával külön támogatást kap a feladatot ellátó Önkormányzat a két ellátásra. Az ellátás 

színvonalának szakmai differenciáltsága a szolgáltatással arányos térítési díj megállapítását indokolja. 

Külön térítési díj megállapítása szükséges a normatív alapú ellátásra nem jogosult lakosok 

tekintetében.  Az ellátást az intézmény az ellátottal kötött megállapodás keretében a normatív 

támogatás 251-ed része térítési díj ellenében, napi maximum egy órában azzal a kitétellel biztosítaná, 

hogy részükre az ellátás csak abban az esetben és arra az időszakra legyen nyújtható, melyre az 

intézmény szakmai létszámának kapacitása azt lehetővé teszi. A szociális étkeztetés intézményi térítési 

díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére 

szállítják. Külön jelenik meg tehát az étel díja (kiszállítás nélkül) és külön a kiszállítás díja. Az 

intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra kell meghatározni. Ha az étel lakásra történő 

kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére történik, a kiszállításért fizetendő személyi 

térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani, így a kiszállítás díja háztartásra kell 

meghatározni. A szociális étkeztetés térítési díjára az intézmény a 2016. évi térítési díj mértékével 

megegyező térítési díj jóváhagyását kezdeményezi.  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

12/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulás Esély Szociális Alapellátási Központja által Csörög 

Községben biztosított szociális ellátásokra vonatkozó alapszolgáltatások 2017. évi térítési díjait az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2017. március 14., intézkedésre 2017. március 20. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

6. Napirend  

Döntés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 



Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az előterjesztés megküldésre került a 

képviselőknek. Ennek alapul vételével kéri a támogatást. 

  

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

14/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évben és 2018. január hónapban a 

köznevelési intézmények szünetének minden napjára, kérelem alapján biztosítja az ingyenes szünidei 

gyermekétkeztetést – a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 

Kft által - a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.   

Határidő: 2017. március 14., illetve 2018. január 2. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingyenes 

gyermekétkeztetéshez - a központi költségvetés kötött felhasználású támogatási összeget meghaladó 

kiadásokra az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének „1. melléklet Kiadások 1.16. Általános 

tartalék sora terhére 500.000 Forintot biztosít. 

Határidő: 2017. március 14.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pontban foglalt 

gyermekeken kívül, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

részére kedvezményre jogosult gyermekek szünidei ingyenes étkeztetését nem támogatja, mivel a 

központi költségvetés erre a feladatra többletforrást nem biztosít és az önkormányzat költségvetésében 

erre fedezet nem áll rendelkezésre. 

Határidő: 2017. március 14.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Csörög Község Önkormányzata felkéri a polgármestert a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésre 

vonatkozó intézkedések megtételére.   

Határidő: 2017. március 14., illetve 2018. január 2. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

7. Napirend  

Tájékoztató a 2017.évi  közfoglalkoztatásról 

             Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy 5 főt foglalkoztattunk a Vgt-től. 8-9 fő, aki 

az önkormányzati közfoglalkoztatási programban részt vesz. A dologi kiadások terhére a pénzt 

biztosítani kell.  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

15/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az úgy dönt, hogy a Gödöllő-Vác Térségi 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat részére 2017. január 01-jétől december 31-ig történő 5 

fő közfoglalkoztatásának finanszírozásához az Önkormányzat 2017. évi költségvetése 1.3. Dologi 

Kiadások sora terhére 396.000.-Ft támogatást biztosít. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. március 14., intézkedésekre 2017. április 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közfoglalkoztatásról szóló 

tájékoztatót elfogadja és felhatalmazza a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a 

hatósági szerződés aláírására. 

Határidő: 2017. március 14., intézkedésekre 2018. február 28. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 

 

8. Napirend 

Döntés a 2017.évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáról 

             Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselő- testület  már döntött a 2017.évi 

belső ellenőrzési tervéről. Jelen előterjesztés tárgya a belső ellenőrzési terv módosítása. Az 

előterjesztést a képviselők megkapták, kéri ennek alapján a támogatásukat.  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

16/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 103/2016.(XII.13.) Képviselő-

testületi határozat 1. pontját módosítja az alábbi ellenőrzési tárgyakkal:1.Analitikus nyilvántartások 



vezetésének ellenőrzése 2. Banki bizonylatok kezelésének ellenőrzése 3. Pénzgazdálkodás 

utóellenőrzése. Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. március 14., illetve 2017. december 31. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

9. napirend  

 

Tájékoztató Csörög Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 2016. évi 

vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, valamint a képviselő köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történt bejelentkezéséről 

Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

  

Bonyhády Elemér pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy minden képviselő időben leadta a 

vagyonnyilatkozatát, amit nyilvántartásba vettünk, a feladatot elvégeztük.  

Ezen túlmenően  a  képviselői  köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezéséről is 

dönteni kell a bizottságnak. A rendelkezésre álló információk alapján megállapítható, hogy nagyobb 

figyelmet kell fordítani minden képviselőnek arra, hogy ha esetleg kikerül a köztartozásmentes adózói 

adatbázisból, akkor az akadály elhárulta után ismételten kérelmezni kell a nyilvántartásba 

felvételt.Kéri, hogy nagyobb figyelmet szenteljenek ennek az eljárásnak.  Egyetért Jegyző Asszony 

felvetésével, hogy Csörögben évente két alkalommal is vizsgálja meg a bizottság ezt. 

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

17/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi Csörög Község Polgármesterének, 

valamint a Képviselő-testület tagjainak 2016. évi vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, 

valamint a képviselői köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezéséről szóló 

tájékoztatást. Megállapítja, hogy valamennyi képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozattételi 

kötelezettségének, és a képviselői köztartozásmentes adózói adatbázisba történő bejelentkezésnek. 

Felhatalmazza a Bizottság Elnökét, hogy erről tájékoztassa a Pest Megyei Kormányhivatalt. 

 

Felelős: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

Határidő: 2017. március 14. 

 

10. Napirend 

 

      Váci Egyházmegye nyilatkozata általános iskola építésére 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Váci Egyházmegye képviseletében 

eljárva, az Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága Csörög településen saját és állami 

forrásból általános iskola építésére vonatkozó, 2017. március 7.-én érkezett nyilatkozatát az 1. 

számú melléklet szerint az előterjesztéshez csatolta. A levél tartalmával kapcsolatosan a 

Képviselő-testület döntése  ill a Pénzügyi Bizottság javaslata szükséges.   

 



Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjen .  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

18/2017.(III.08.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja, hogy a Váci 

Egyházmegye Csörög községben saját és állami forrásból alapfokú nevelést-oktatást biztosító 

iskolát építhessen a község óvodájával szomszédos, 1864/1. hrsz.-ú ingatlanon, ezért 

szándéknyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy ezen fejlesztési terv megvalósításában 

együttműködik.  

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1.pont alapján az ingatlan 

tulajdonosaként hozzájárul, hogy a Váci Egyházmegye az „EGYH-KCP -16-P-

0109.kódszámú „Váci Egyházmegye fejlesztése „című projektet megvalósítsa, támogatási 

időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, továbbá megvalósítást 

követően a projekt eredményeit legalább öt évig fenntartsa, és az ingatlan a fejlesztés céljaira 

rendelkezésre álljon”. 

 
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, dolgozza 

ki, hogy az 1.pontban megjelölt - fejlesztéshez szükséges méretű-  ingatlan miként kerülhet a 

Váci Egyházmegye tulajdonába. 

 
4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a további 

tárgyalások lefolytatására, a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az állami 

támogatás igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 

Határidő: 2017. március 14.  ill.   2017. április 30.    

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó 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. 

 



 

 Dr. Bonyhády Elemér      Némethné Vadócz Erika  

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja 


