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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.
Gáspár Tiborné szeretné, ha az óvodát érintő napirend lenne az első, mivel csak ez az egy
napirend érinti őt.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Egyebek napirendben szeretne szólni három témában.
Az ASP szolgáltatási szerződésével kapcsolatban, lakossági kérelem kapcsán a közvilágítással
kapcsolatban és az Íjász Szövetség megkeresése ügyében.
A módosított napirendet a bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta, mely az alábbi:
NYÍLT ülés:
1. Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzata
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Rendeletalkotás Csörög Község Helyi Építési Szabályzatáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
5. Rendeletalkotás a Településkép védelméről, a Települési Arculati Kézikönyv
elfogadása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6. Rendeletalkotás a 2017. évi költségvetés módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
7. Rendeletalkotás a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
8. Köztemető ügyében együttműködési megállapodás megkötése
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
9. A.S.A. Magyarország Kft. jogutódlása, és az Együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
10. Alsóvárosi Patika Bt. Önkormányzattal kötött szerződésének felmondása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
11. Tulajdonosi döntések meghozatala az iskola építéssel kapcsolatban
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
12. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás elfogadása
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
13. Egyebek
1. napirend
Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a jelenlévő
intézményvezetőt, hogy egészítse ki a leírtakat.
Gáspár Tiborné óvodavezető elmondja, az előterjesztés 1. melléklete szerint fenntartói
intézkedést kezdeményezett csoportlétszám túllépés engedélyezése, valamint a sajátos
nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának ügyében. A fenntartó
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok,
csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló
átvétele, felvétele miatt indokolt. Az előterjesztésben meghatározottak alapján az óvodai
csoportok – az egységes óvodai csoport kivételével - minimális létszáma 13 fő, maximális
létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. A Napocska csoport tényleges létszáma a
maximális létszámtól 4 fővel, a számított létszám szerint 5 fővel eltér, amelynek
engedélyezéséről a fenntartó dönt. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2017.(VIII.8.) Képviselő-testületi határozatával a Napocska csoport vonatkozásában a
maximális csoportlétszám 20%-os határon belüli létszámát 28 főben állapította meg. Az év
közbeni létszámváltozás indokolja, hogy az óvodai csoport a maximális létszámmal, azaz
legfeljebb 20 %-kal történő létszám túllépéssel működjön. A Napocska és a Szivárvány
csoportjában egy-egy sajátos nevelési igényű gyermek gyógypedagógus általi fejlesztését heti
3-3 órában kell biztosítani. A fejlesztő gyógypedagógus szakember óradíja 3.000 – azaz
háromezer - Ft/óra/fő. A havi költségigény - (4 hét x 3 óra x 3.000 Ft/fő) x 2 fő) - összesen:

bruttó 72.000 Ft. Az SNI-s gyermekek fejlesztéséhez szükséges fedezet az intézmény 2017.
évi költségvetésében nem áll rendelkezésre. Javaslom a fenti feladat ellátására az
Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Általános tartalék sora terhére 72.000 forint
fedezetet biztosítani, és a 2018. évre – az évközi szünet és nyári zárva tartás miatt 10 hónap
figyelembe vételével – a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának
szakmai feladataira bruttó 720.000 forint összegben előzetes kötelezettséget vállalni.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 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
30/2017. (XI.29.) 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 a 70/2017.(VIII.8.)
Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi.
Határidő: 2017. december 12.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017/2018.
nevelési évre engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög,
Kossuth u. 21.) Napocska csoportja vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény 25. § (7) bekezdése szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-kal
történő túllépését.
Határidő: 217. december 12.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017/2018.
nevelési évre a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth u. 21.),
intézményben a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladataira az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének Általános tartalék sora terhére
72.000 forintot biztosít.
Határidő: 2017. december 12.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018.
évi költségvetésében a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsődében (2135 Csörög,
Kossuth u. 21.) a sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai
feladataira bruttó 720.000 forintot biztosít. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a jegyző útján gondoskodjon a fenti összeg fedezetének tervezéséről a 2018. évi költségvetési
rendelet összeállítása során.
Határidő: 2018. évi költségvetési rendelet elfogadása
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

2. Napirend
Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma
önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata

Nemzetiségi

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Átadja a szót jegyző
asszonynak.
Chrobák Zoltánné dr jegyző tájékoztatja a Bizottságot, hogy a Csörög Települési Roma
Nemzetiségi Önkormányzat az együttműködési megállapodást felülvizsgálta a 2017.
november 21-i ülésén, és azt egyhangúan támogatta. Egyebekben nem kívánja az
előterjesztést kiegészíteni.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök kéri a Bizottságot az előterjesztésben megjelölt
határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatait:
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
31/2017. (XI.29.) 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 a nemzetiségek jogairól szóló 2011.
évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva úgy dönt,
hogy Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzata közötti Együttműködési megállapodást a határozat 1. melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.

3. Napirend
Döntés a 2018. évi belső ellenőrzési tervről
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Átadja a szót jegyző
asszonynak.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző kiemeli, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső
kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4)

bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselőtestület előző év december 31-ig hagyja jóvá. Mötv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint
a helyi önkormányzat belső ellenőrzése keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési
szervek ellenőrzéséről is. Csörög Község Önkormányzat és költségvetési szervei
függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a Csörögi Polgármesteri Hivatal
jegyzője gondoskodik.
Így gondoskodni szükséges
• a Csörög Község Önkormányzat,
• a Csörögi Polgármesteri Hivatal,
• a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde belső ellenőrzéséről.
A helyi önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás alapján a fentiek mellett a jegyző a Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat
függetlenített belső ellenőrzését is biztosítja.
A Csörögi Polgármesteri Hivatal megbízási jogviszonyú belső ellenőrzési vezetője a
tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét - a Bkr. rendelkezéseinek, valamint az
államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembe vételével
– benyújtotta. A fentiek figyelembevételével a 2018. évi belső ellenőrzési tervre a jelen
előterjesztés 1. számú melléklete alapján teszek javaslatot.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök kéri a Bizottságot az előterjesztésben megjelölt
határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
32/2017. (XI.29.) 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 a 2018. évi belső
ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Határidő: a 2018. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: azonnal
az ellenőrzési terv végrehajtására: 2018. december 31.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzat és költségvetési szervei 2018. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához
szükséges pénzügyi forrást a 2018. évi költségvetési rendeletben biztosítja és felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: a 2018. évi költségvetési rendelet beterjesztése

4. napirend
Rendeletalkotás Csörög Község Helyi Építési Szabályzatáról
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a
képviselők megkapták. Ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy Csörög Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2011. (II. 15.) rendelete Csörög Község Építési
Szabályzatáról ellátta a község településrendezési, valamint a területek felhasználásával, az
azokon való építés rendjével és intenzitásával kapcsolatos helyi építési követelményekkel,
jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos feladatait, azonban több jelentős változás
következett be az eddigi szabályozás megalkotásakor fennálló magasabb építési jogi
szabályozási környezetben, amelyek a „régi HÉSZ” módosítását tették szükségessé. Másrészt
a Korm.r. 2016. XII. 30-tól hatályos előírásai – határidő megállapítása mellett – a helyi
önkormányzatok kötelezettségévé tették a településképi arculati kézikönyvre vonatkozó
általános szabályok megállapítását és egy erre alapozott településképi rendelet megalkotását
és ezzel egyidejűleg a helyi építési szabályzatból a településképi rendeletbe tartozó
szabályozási elemek eltávolítását.
Kéri a Bizottságot az előterjesztésben megjelölt rendelet-alkotási javaslat alapján az alábbi
határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
33/2017. (XI.29.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a Csörög Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló
önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.

5. napirend
Települési Arculati Kézikönyv elfogadása, Rendeletalkotás a Településkép védelméről
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy ebben az
ügyben 2017. november 27-én a második lakossági fórumot tartotta az Önkormányzat. Az ott
elhangzottak alapul vételével és kiegészítésével készült el a képviselő-testületi ülésre az
előterjesztés.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.

Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
34/2017. (XI.29.) 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 Csörög Község Önkormányzat
Településképi Arculati Kézikönyvét az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal
elfogadja.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.
2. A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a településkép védelméről szóló önkormányzati
rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.

6. napirend
Rendeletalkotás a 2017. évi költségvetés módosításáról
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri Jegyző Asszony
tájékoztatását a rendeletalkotásról.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző válaszában kiemeli, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.
(XII.31.) Kormányrendelet értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében
megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti
átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások kivételével) a
képviselő-testület dönthet. A költségvetés módosítása tartalmilag és formailag a törvényi
előírásoknak megfelelően készült, az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.
(II.1.) önkormányzati rendelete alapján. A 2017. szeptember 30-i pénzforgalmi információk
alapján az eltelt időszakban teljesült bevételek és kiadások szükségessé teszik az
előirányzatok teljesítéshez történő igazítását, módosítását, a költségvetési egyensúly
biztosítását. A költségvetés módosított bevételi és kiadási fő összege 474.914.951 Ft. Az
irányítószervi támogatás duplázása nélkül bevétel és kiadás összege: 367.690.559 Ft. A
költségvetés módosításának részletes bemutatását, indokolását az előterjesztés 3. számú
melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésére
vonatkozó 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerint terjesztettem a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
35/2017. (XI.29.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendeletet
elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.

7. napirend
Rendeletalkotás a 2018. évi átmeneti gazdálkodás szabályairól
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri Polgármester
Asszony tájékoztatását a napirenddel kapcsolatban.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV törvény szabályozza a helyi önkormányzatok költségvetésének elkészítésével
kapcsolatos szabályokat. A jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a
polgármester február 15-éig, ha a központi költségvetésről szóló törvényt az Országgyűlés a
naptári év kezdetéig nem fogadta el, a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését
követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. Ennek függvényében a 2018.
évi költségvetési rendelet elfogadásáig célszerű az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
megalkotása, hogy az önkormányzat és intézményei gazdálkodásának folyamatossága
zavartalan legyen. Az előterjesztés 1. melléklete szerinti átmeneti gazdálkodásról szóló
rendelet-tervezet azokat a gazdálkodási kereteket határozza meg, amelyek között a
költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat és intézményei a bevételeiket
folytatólagosan beszedik, a kiadásaikat teljesítik. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet
hatálya az Áht. 25.§ (2) bekezdése alapján a költségvetési rendelet hatálybalépésének napján
megszűnik, hatályát veszti. Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatálya alatt beszedett
bevételek és teljesített kiadások az Áht. 25.§ (4) bekezdésének megfelelően – beépítésre
kerülnek a 2018. évi költségvetési rendeletbe.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a
rendeletalkotási 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
36/2017. (XI.29.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. évi átmeneti gazdálkodás
szabályairól szóló önkormányzati rendeletet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.
8. napirend
Köztemető ügyében együttműködési megállapodás megkötése
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy Csörög
Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2017. szeptemberi ülésén megtárgyalta a
köztemető ügyét, és elfogadta a 76/2017. (IX.06.) Képviselő-testületi határozatot, ami szerint
„Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy Vác
Város Önkormányzat és Sződ Község Önkormányzat Polgármestereivel folytasson tárgyalást
köztemető közös fenntartásával kapcsolatos önkormányzatok közötti együttműködési
megállapodás megkötéséről. Polgármester Asszony ennek alapján levelet írt Sződ Község
Polgármesterének, aki a napokban megküldte válaszlevelét. Sződ Község Polgármestere kéri
a képviselő-testülettől a pénzügyi finanszírozásra vonatkozó ajánlatot. Kérem, hogy a
bizottság a rendelkezésre álló információk birtokában alakítsa ki véleményét.
Javasolja, hogy az üzemeltetési költségek 50 %-ának átvállalására tegyen a Bizottság a
képviselő-testület felé javaslatot.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
37/2017. (XI.29.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Sződi Temető üzemeltetési költségeinek fele-fele
arányban történő átvállalására tesz javaslatot a képviselő-testületnek.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.

9. napirend
A.S.A. Magyarország
felülvizsgálata

Kft.

jogutódlása,

és

az

Együttműködési

megállapodás

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Csörög
Község Önkormányzata és az A.S.A. Magyarország Kft. 2007. július 5. napján kötöttek
együttműködési megállapodást a 055 hrsz. alatt nyilvántartott földút használatára, melynek
ellentételezéseként az A.S.A. Kft. egyszeri fejlesztési támogatást nyújtott az
Önkormányzatnak, valamint biztosított hulladékzsákokat és A.S.A konténereket. Vállalta,
hogy a földút használatáért fejlesztési hozzájárulást is fizet negyedévente, melynek mértéke
az elszámolási időszakban az átrakón ártalmatlanításra átvett hulladék átvételi árának 2%-a.
Egyben vállalta, hogy a hulladékszállítási díjakat fenntartja. Az együttműködési
megállapodást a Felek 2013. október 2. napján módosították a negyedéves fejlesztési
hozzájárulás vonatkozásában oly módon, hogy az adatokat az A.S.A. Kft. a tárgynegyedévet
követő hónap 7. napjáig szolgáltatja, ez alapján állítja ki a számlát az Önkormányzat, melyet
az A.S.A. Kft. a számla kiállításától számított 30 napos határidővel fizet meg. Az elmúlt

időszakban az FCC Magyarország Kft., mint az A.S.A Magyarország Kft. jogutódja
kezdeményezte az együttműködési megállapodás módosítását és egységes szerkezetbe
foglalását.
Kérem a Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
38/2017. (XI.29.) 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 tudomásul veszi, hogy az A.S.A.
Kft. jogutódja az FCC Magyarország Kft. (2360 Gyál, Kőrösi út 53., képviseli: Gorincsek
Gyula).
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az FCC Magyarország Kft. által
megküldött Együttműködési megállapodás módosítása egységes szerkezetben elnevezésű
tervezetet az alábbi módosításokkal fogadja el:
„5. pont: Az Önkormányzat területén és tulajdonában van a 055 helyrajzi számú út, az
üzemeltetése alatt álló vácrátóti hulladékátrakó állomás bekötő útjaként funkcionál, és amely
használatához, annak szükséges karbantartási munkálatainak elvégzéséhez az FCC költségére
az Önkormányzat a hulladékátrakó állomás teljes üzemideje alatt hozzájárul.”
„6. pont” törlésre kerül.
„10. pont: Felek úgy rendelkeznek, hogy a jelen szerződés tartalma és a Felek egymás
tevékenységével kapcsolatos információi is üzleti titoknak minősülnek, azokról az információ
harmadik fél számára csak a másik szerződő fél hozzájárulásával adható ki, kivéve azokat az
eseteket, ahol jogszabály kötelezi az Önkormányzatot arra, hogy az adatokat nyilvánosságra
hozzá, közzé tegye. FCC Magyarország Kft. tudomásul veszi, hogy a 2011. évi CXII. törvény
27. §. (3) bekezdése szerinti közérdekből nyilvános adatok nem minősülnek üzleti titoknak.”
„12. pont: Az FCC Magyarország Kft. a jelen megállapodás aláírásával visszavonhatatlanul
úgy nyilatkozik, hogy a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontja szerint átlátható
szervezetnek minősül, melyre tekintettel vele az Önkormányzat jogosult önkormányzati
vagyon használatára megállapodást kötni. Amennyiben az FCC Magyarország Kft. a
későbbiekben nem minősül átlátható szervezetnek az Önkormányzat köteles a jelen
megállapodást azonnali hatállyal felmondani.”
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert,
hogy a 2. pont szerint módosított „Együttműködési megállapodás módosítása egységes
szerkezetben” elnevezésű okiratot az FCC Magyarország Kft-vel írja alá.
Felelős: Polgármester
Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont azonnal, 3. pont döntést követő 10 munkanapon belül

10. napirend
Alsóvárosi Patika Bt. Önkormányzattal kötött szerződésének felmondása
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Kiemeli, hogy Csörög
Község Önkormányzata és az Alsóvárosi Patika Bt. 2014. március 20. napján kötöttek bérleti
szerződést a Csörög Község Önkormányzat tulajdonában álló 1864/7. hrsz. alatt nyilvántartott
kivett egészségház és udvar megnevezésű (Csépány közben található) ingatlanon található
153,6 m2-es épület 31,00 m2-es részének bérletére havi 37.000.-Ft-os bérleti díjjal. A bérleti
szerződés 18. pontja szerint bármelyik fél jogosult a bérleti szerződést három hónapos
felmondási idővel a hónap utolsó napjára felmondani. Az Alsóvárosi Patika Bt. képviselője az
Önkormányzathoz 2017. november 16. napján érkezett levelében a bérleti szerződést 2017.
december 15. napjával mondta fel. Jogszerű felmondás esetén a felmondási időt figyelembe
véve a felmondás csak 2018. február 28. napjára szólhat.
A bérlő által közölt felmondás tehát jelen formájában jogszerűtlen. Az előterjesztésben leírtak
alapján így két lehetőség közül választhat a Képviselő-testület:
1. Felhatalmazza a Polgármestert, hogy tájékoztassa a Bérlőt, hogy jogszerűtlen felmondására
tekintettel azt 2017. december 15. napja helyett csak a szerződésnek megfelelően 2018.
február 28. napjára fogadja el.
2. Felhatalmazza a Polgármert, hogy tájékoztassa a Bérlőt, hogy a felmondása jogszerűtlen,
de Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja, hogy a bérleti szerződés
2017. december 15. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre kerül.
Kérem a Tisztelt Bizottságot az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
39/2017. (XI.29.) Pénzügyi Bizottsági határozat:
A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő B. alternatívát
javasolja elfogadásra a képviselő testületnek:
B.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nem fogadja el az Alsóvárosi Patika
Bt. jogellenes felmondását 2017. december 15. napjára, mivel az jogszerűtlen, de hozzájárul
ahhoz, hogy a Csörög Község Önkormányzata és az Alsóvárosi Patika Bt. (székhely: 2600
Vác, Zöldfa u. 1., cg. 13-06-021781, képviseli: Dr. Salamon Beáta) 2014. március 20. napján
kötöttek bérleti szerződés 2017. december 15. napjával közös megegyezéssel megszüntetésre
kerüljön és felhatalmazza a Polgármestert, hogy erről az Alsóvárosi Patika Bt-t képviselője
útján tájékoztassa és a bérleti szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére
vonatkozó megállapodást írja alá.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. december 12.
11. napirend

Tulajdonosi döntések meghozatala az iskola építéssel kapcsolatban
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy Csörög
Község Önkormányzata a 26/2017. (III.14.) KT-határozatával döntött arról, hogy a Váci
Egyházmegye Csörög község területén saját és állami forrásból alapfokú nevelést-oktatást
biztosító iskolát építhessen a Csörög Község Önkormányzat tulajdonában álló 1864/10 hrsz.
alatti ingatlanon. Egyben felhatalmazta a polgármestert, hogy dolgozza ki, hogy a
fejlesztéshez szükséges méretű ingatlan miként kerülhet a Váci Egyházmegye tulajdonába.
Csörög Község Önkormányzata a 77/2017.(IX.06.) KT-határozattal felhatalmazta a
polgármestert, hogy a telek megosztása, az ingatlan-nyilvántartási átvezetés, valamint a
kialakításra kerülő három ingatlanból kettő értékének megállapítása érdekében a szükséges
intézkedéseket tegye meg, a megbízási szerződéseket írja alá. A telekmegosztás
vonatkozásában a földmérő megbízása megtörtént. A földmérő tájékoztatása szerint eddig az
alábbi lépések történtek az ügyben:
Az alábbi események történtek a telekosztással kapcsolatban:
1. Elvi engedély beszerzése a tervezők által felosztott telekhatárokra.
2. Adatszolgáltatás kérése a Váci Földhivataltól, befizetése.
3. Helyszíni felmérés, helyszínrajz készítése.
4. A kapott földhivatali adatok felhasználásával változási vázrajz készítése, és ehhez
szükséges dokumentációk (mérési vázlat, koordinátajegyzék, műszaki leírás, telekalakítási
helyszínrajz) készítése.
5. Földhivatali leadás, záradékolás megkérése, illeték befizetése.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
40/2017. (XI.29.) 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 26/2017. (III.14.) KT-határozatát és
a 77/2017.(IX.06.) KT-határozatát megerősíti.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a telekalakítást és értékbecslés elkészültét követően a Váci Egyházmegye tulajdonában
kerülő ingatlanra az adásvételi szerződés Váci Egyházmegyével egyeztetett tervezetét
készíttesse elő és terjessze a Képviselő-testület ülése elé.
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert,
hogy a Váci Egyházmegye által építendő általános iskola építéséhez szükséges
közműcsatlakozások megvalósítása érdekében a szükséges dokumentumokat kérelmezőként
aláírja.
Felelős: polgármester
Határidő: 1. azonnal, 2. döntést követő 60 napon belül, 3. Egyházmegye által megjelölt
időpontban.

12. napirend
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási
megállapodásának módosítása, és a
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
társulási megállapodás elfogadása
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést: Sipos Zsuzsa a
Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása referense az alábbiakról
tájékoztatta Önkormányzatunkat:
A Pest Megyei Kormányhivatal 2017. március 16-án tartott ellenőrzése során megállapította,
hogy a Társulási megállapodásban a Társulás fenntartásában és működtetetésében lévő
ESÉLY Szociális Alapellátási Központ által ellátott szociális– és gyermekjóléti feladatok
nincsenek településenként tételesen felsorolva. Az elkészült jegyzőkönyvben kérik a
megállapodás módosítását, melynek során a feladatellátások településenként megjelölésre
kerülnek. A fentieken túlmenően a Társulási megállapodásban eddig nem került rögzítésre,
hogy a Társulás belső ellenőrzése milyen keretek között történik.
A fentiek, ill. az előterjesztésben leírtak alapul vételével kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az
előterjesztést megtárgyalni és a 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
41/2017. (XI.29.) 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 Társulása Társulási Megállapodása módosítását és a
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást és felhatalmazza a
polgármestert annak aláírására. Felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről értesítse a Társulás
ügyintézőjét.
Határidő: 2017. december 12.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

13. napirend
Egyebek. 1:
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök átadja a szót jegyző asszonynak.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az önkormányzati ASP szolgáltatáshoz való
csatlakozási folyamat kiemelt lépése - a 2018. január 1. napjától történő éles üzemeltetéshez a Magyar Államkincstárral szolgáltatási szerződés megkötése. A Magyar Államkincstár
levelét és a szolgáltatási szerződés tervezetét az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A
szolgáltatási szerződés önkormányzat részéről történő aláírásának határideje: 2017. december
15.

Kérem, a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta
a következő határozatát.
Szavazatarányok:
3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
42/2017. (XI.29.) 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 a Magyar Államkincstár által
megküldött az ASP szolgáltatói feladatok ellátására kötendő szolgáltatói szerződést elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések és jognyilatkozatok
megtételére, továbbá felhatalmazza a Polgármestert és a Jegyzőt az ASP szolgáltatói
szerződés aláírására.
Határidő: 2017. december 12., szerződés aláírására 2017. december 15.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester, Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Egyebek.2:
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök átadja a szót polgármester asszonynak.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy közvilágítás lámpa
felszerelése iránt érkezett lakossági kérelem. Elmondja, hogy meg fogja vizsgálja, hogy az
érintett szakasz közvilágítási bővítése jogos-e? Utána néz a költségeknek is.

Egyebek.3:
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök átadja a szót polgármester asszonynak.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester tájékoztatja a jelenlevőket, hogy a Magyar Íjász
Szövetség megkeresése alapján személyesen is folytatódnak az egyeztető tárgyalások. A
képviselő-testület ülésére – a szakértők által előkészített – előterjesztést meg fogják kapni a
képviselők. Bármi kérdésre haladéktalanul válaszol.
Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés,
hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését 19.15.
perckor.
K.m.f.

Dr. Bonyhády Elemér
Pénzügyi Bizottság elnöke

Némethné Vadócz Erika
Pénzügyi Bizottság tagja

