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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. augusztus 29.-én 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésén 

 

Az ülés helye:  Csörögi Polgármesteri Hivatal 

  2135 Csörög, Akácfa utca 30. 

 

Jelen vannak: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó                 polgármester 

Gergely László                   alpolgármester 

Grancsa Péter                                         képviselő 

Antal Péter                                             képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér                            képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné                           képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

  

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

Zoltánné dr. jegyző vezeti. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést 

és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, 

Kendrovszki József   képviselő úr  nem tud az ülésen részt venni, így a  képviselő-testületi  

ülés 6 fővel határozatképes.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2016. augusztus 29.-i rendkívüli nyílt ülése 

kezdetén, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet – 6 igen 

szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, amely az alábbi:  

 

N A P I R E N D 

 

1. Döntés a vis maior támogatásra pályázat benyújtásáról 

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. A 2016. október 2. napján megtartásra kerülő országos népszavazáson a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása 
    Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

3.Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 

   Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
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1. Döntés a vis maior támogatásra pályázat benyújtásáról 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az írásos 

előterjesztés előzetesen kiküldésre került a képviselők részére. Kéri, hogy támogassák a 

képviselők az előterjesztésben megjelölt pályázat benyújtását. Összefoglalja a vis maior 

pályázat lényegét: A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. 

törvény, valamint a vis maior támogatás felhasználásának részletes szabályairól szóló 9/2011. 

(II. 15.) Kormányrendelet alapján, a 2016. július 15-17-én történt hirtelen, nagy 

mennyiségben lezúduló esőzés következtében keletkezett útkárok helyreállítására Csörög 

Község Önkormányzata a Belügyminisztériumhoz vis maior pályázat benyújtása indokolttá 

vált. A rövid időn belül többször is ismétlődő viharos időjárás miatt egyes önkormányzati 

tulajdonú helyi utak járhatatlanná váltak. Az özönvíz-szerű lezúdulás következtében felületi 

problémák, süllyedések keletkeztek, melyek ellehetetlenítették a lakott területek 

megközelítését. Ezeken a területeken a közlekedés nem volt biztosítható, szükséges a 

felmerült károk helyreállítása, amely az önkormányzat teljesítőképességét jelentősen 

meghaladja. A támogatást kizárólag a káresemény előtti állapotok helyreállítására lehet 

igényelni, fejlesztési célra nem. Az igényelhető és megítélhető támogatás mértéke vis maior 

pályázat esetén alapesetben az elismert költségek 70%-a. Az alapesettől eltérő igényelhető és 

megítélhető támogatás maximális mértéke legfeljebb az elismert a helyreállítási költségek 

90%-ának megfelelő mértékű támogatás, ha az önkormányzat 

a) a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 

kormányrendelet mellékletében szerepel, vagy 

b) teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja, feltéve, 

hogy a vis maior esemény rövid időszakon belül ismétlődő természeti vagy időjárási 

csapások következményeként alakult ki. 

A 9/2011. (II. 15.) Korm. rendelet értelmében legkésőbb a vis maior esemény bekövetkeztét 

követő 7 napon belül az erre a célra kialakított ebr42 elektronikus rendszeren keresztül 

lehetett a pályázati igényt bejelenteni, amely az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 2016. 

július 21-én megtörtént. Az előzetesen kalkulált igény költsége műszaki szakértő nélkül 

megállapított becslésnek tekintendő. A támogatási igény bejelentését követően 2016. 

augusztus 2-án a területileg illetékes megyei kormányhivatal által koordinált bizottság 

helyszíni vizsgálatot végzett.  Az előzetes helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét az előterjesztés 

2. számú melléklete tartalmazza. A bizottság a helyszínen megállapította a bejelentés 

jogosságát, ezért a jegyzőkönyv figyelembe vételével a pályázat előkészítése megtörtént. A 

pályázó önkormányzatnak az ebr42 elektronikus rendszerbe történő bejelentést követően 40 

nap áll rendelkezésre - papír alapon, a Rendelet 4.§ (3) bekezdése szerinti kötelező 

mellékletekkel a kincstár felé egy eredeti és két másolati példányban, továbbá a Pest Megyei 

Kormányhivatalnak egy másolati példányban – pályázat benyújtására. A benyújtási határidő 

elmulasztása jogvesztő. Az Önkormányzatnak a károk helyreállítási költségeinek 

kalkulálásához műszaki szakértőt kötelező felkérni, aki a Rendelet 4.§ (3) bekezdés b) pontja 

szerinti feltételeknek megfelel és kiadmányozhatja a pályázat kötelező mellékletét képező 

műszaki szakértői nyilatkozatot.  

A fent megjelöltek szerint megtörtént a pályázat előkészítése.  

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

meghozza a következő határozatát: 
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Szavazatarányok: 

 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
76/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatásra pályázatot nyújt be a 

Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint:  

A káresemény megnevezése: Csörög – 2016. július 17.  út 

A káresemény helye: Csörög  

 

Sorszám 

Vis maior 

esemény 

megnevezése  

Utca Hrsz. 

1. út Kossuth 1587 

2. út Kolozsvári 1210 

3. út Szabadság 1290, 1648/1 

4. út Vörösmarty 1725 

5. út Homokbánya 2546 

6. út Kiscsörögi 2504 

7. út Akácfa 1766 

8. út Puskin 1905 

9. út Alkotmány 1888 

10. út Arany János 1375,1419 

11. út Munkácsy 1128 

12. út Szegedi 1575,1474,1417,1336,1233 

13. út Hársfa 1747,1843 

esemény 

leírása: 

A rövid időn belül többször ismétlődő viharos időjárás miatt egyes önkormányzati tulajdonú helyi 

utak járhatatlanná váltak. Az özönvíz szerű lezúduló következtében felületi problémák, 

süllyedések keletkeztek, melyek ellehetetlenítették a lakott területek megközelítését. Ezeken a 

területeken a közlekedés nem volt biztosítható, szükséges a felmerült károk helyreállatása, amely 

az önkormányzat teljesítőképességét jelentősen meghaladja. A károsult utak: 1./ Kossuth utca 

1587 hrsz, 2./ Kolozsvári utca Duna utca-Komárom utca közötti szakasz 1210 hrsz, 3./ Szabadság 

utca 1290, 1648/1 hrsz, 4./ Vörösmarty utca 1725 hrsz, 5./ Homokbánya utca 2546 hrsz, 6./ 

Kiscsörögi utca 2504 hrsz, 7./ Akácfa utca 1766 hrsz, 8./ Puskin utca Csörögi út- Akácfa utca 

közötti szakasza 1905 hrsz, 9./ Alkotmány utca1888 hrsz, 10./ Arany János utca 1375, 1419 hrsz, 

11./ Munkácsy utca 1128 hrsz, 12./ Szegedi utca Kossuth utca- Kolozsvári utca közötti szakasza 

1575, 1474, 1417, 1336, 1233 hrsz 13./ Hársfa utca Kossuth utca Vörösmarty utca közötti 

szakasza 1747, 1843 hrsz. 
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A káresemény forrásösszetétele: 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)   Ft 10% 

Biztosító kártérítése   0 0% 

Egyéb forrás    0 0% 

Vis maior támogatási igény   Ft 90% 

Források összesen   Ft 100% 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 23.982.172,- Ft, melynek fedezetét részben tudja 

biztosítani, mivel az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk helyreállítása jelentősen meghaladja.  

A káreseménnyel érintett utak Csörög Község Önkormányzata tulajdonában lévő, forgalomképtelen vagyoni körbe 

tartozó ingatlanok. 

A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 

Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  

A károsodott a helyi közút fenntartását, a közúti közlekedés biztosítását, mint kötelező önkormányzati feladat ellátását 

szolgálják. (Mötv. 13.§ (1) bek. 2. pontja) 
Az Önkormányzat más, a tulajdonában lévő ingatlanon ezt a feladatát nem tudja ellátni, mivel nincs alternatíva az 

érintett területek esetében a lakott területek megközelítésére.  

 

A pályázathoz szükséges önerőt legfeljebb bruttó 2.400.000 - Ft, azaz kettőmillió négyszázezer forint összegben 

biztosítja Csörög Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati 

rendelet 7. melléklet Kiadások 1.3 sora Dologi kiadások előirányzata terhére.  

Csörög Község Önkormányzata vállalja a károsodott utak költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira 

tekintettel történő helyreállítását.  

Csörög Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem nyújtott be pályázatot. 

Csörög Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy az eljárás jelen szakaszában a miniszter által a kérelmek elbírálása során 

egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb 

dokumentum nem szükséges, az előírásra nem került.  

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására, a szükséges 

nyilatkozatok és intézkedések megtételére.   

Felelős:          Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő:  azonnal 

 

 

 

 

 

2. A 2016. október 2. napján megtartásra kerülő országos népszavazáson a 

szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak megválasztása  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 

2016. október 2-re tűzte ki az országos népszavazás időpontját. A jelen népszavazás törvényes 

lebonyolításában kiemelkedő szerepe van a szavazatszámláló bizottságoknak. A választási 

eljárásról szóló törvény alapján a helyi választási bizottság három tagját és legalább két 

póttagot a települési önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és 

polgármesterek általános választásának kitűzését követően, legkésőbb 2014. augusztus 31-ig 

választja meg; személyükre a helyi választási iroda vezetője tett indítványt, amelynek alapján 

a szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait a Képviselő-testület a 2014. évi 

országgyűlési választásokat megelőzően már megválasztotta. A 2016. október 2-án tartandó 

országos népszavazáson Csörög községben kettő szavazókör fog működni: 

1. számú szavazókör Csörög, Arany J. u. 53., Művelődési Ház (Könyvtár) 

2.   számú szavazókör Csörög, Kossuth u. 21., Óvoda 
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 

meghozza a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

77/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 23. § és 311. § (1) bekezdés d) pontja alapján a szavazatszámláló 

bizottságok tagját és póttagjait az alábbiak szerint megválasztja: 

Szavazatszámláló bizottság tagjai és póttagjai: 

Tag: Deli Julianna Csörög, Akácfa u. 1. 

Póttagok: Kelemen Péter Csörög, Arany J. u. 30.  

    Veres Mária Csörög, Kisfaludy u. 2.  

 

Felelős: jegyző 

Határidő: 2016. október 2. 

 

 

3. Felső-Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulás támogatása 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. 

Elmondja, hogy Dr. Péter Csaba Fehérgyarmat Város Polgármestere, a Felső-Tisza Vidéki 

Többcélú Kistérségi Társulás elnöke levéllel fordult az önkormányzatokhoz azzal, hogy  

segítséget kérjen  a Fehérgyarmati kistérség 7 település családjainak részére! A június 21.-i 

jégverés olyan mértékben károsította a lakóházak tetőszerkezetét, hogy azok szinte lakhatásra 

alkalmatlanná váltak, és az emberek százai kilátástalanul indulnak neki a közelgő hidegebb 

hónapoknak. Mindezen állapotról fotókat is mellékelt.  

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

meghozza a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

78/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozat: 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 100.000.Ft.-al támogatja a Felső-

Tisza Vidéki Többcélú Kistérségi Társulást a jégverés károsultjainak segítésében. Felkéri a 

polgármestert a szükséges intézkedés megtételére. A pénzügyi támogatás fedezete Csörög 

Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) 

önkormányzati rendelet 7. melléklet 3.1 sor "Általános tartalék" előirányzata. 

Felelős:  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. szeptember 15. 
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni 

a Képviselő-testület munkáját.  Az ülést berekeszti. 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület nyílt, 

rendkívüli  ülését   18 óra  25  perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2016. augusztus 29.-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv 

lezárva: 18 óra 26 perckor.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                           Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                           jegyző 

 

 

 

 


