Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 12/2017.
12.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében
2017. szeptember 26-án (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:
HATÁROZATOK:
78/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata

a két ülés között tett fontosabb

polgármesteri intézkedésekről
79/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a Szociális Bizottság és a Polgármester

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
80/2017.

(IX.26.)

végrehajtásáról

Képviselő-testületi

határozata

a

lejárt

határidejű

határozatok

81/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-

Bölcsőde 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolójáról
82/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde

2017/2018. nevelési évre vonatkozó munkatervéről
83 /2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-

Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata, valamint Házirendjéről
84/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata Csörögi Polgármesteri Hivatal belső

szervezeti tagozódása, létszáma és munkarendjéről
85/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a KÖFOP-1.2.1 – VEKOP -16 kódszámú

„Csatlakozás i konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
című pályázat helyi végrehajtásának helyzetéről
86/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozata a térfigyelő kamera rendszer bővítéséből

fakadó intézkedésekről és költségekről

RENDELET:
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 10/2017.(IX.27.)
önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. szeptember 26-án megtartott
rendes nyílt ülésén
Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár

2135 Csörög, Arany János u. 53.

Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Grancsa Péter
Dr. Bonyhády Elemér
Pataki Ferenc Józsefné
Antal Péter
Tanácskozási joggal:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Gáspár Tiborné óvodavezető
Czinege Éva pénzügyi vezető
Riba Istvánné szociális előadó

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és
köszönti a képviselőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, így az ülés 6 fővel
határozatképes, elmondja, hogy Antal Péter képviselő úr később érkezik.
Köszönti a jelenlévőket, javasolja, hogy 7. napirendként vegyük fel a napirendek közé a térfigyelő

kamera rendszer bővítéséből fakadó intézkedésekről és költségekről szóló napirendet.
Ismerteti a napirendi pontokat.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. szeptember 26-i 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:

Napirend előtt:
- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
- Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016/2017. nevelési évről szóló
beszámolója

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
2. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
munkaterve
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint Házirendje
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
4. Rendeletalkotási javaslat Csörög Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
5. Csörögi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, létszáma és
munkarendje
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
6. Tájékoztató a KÖFOP-1.2.1 – VEKOP -16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat helyi
végrehajtásának helyzetéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
7. Tájékoztató a térfigyelő kamera rendszer bővítéséből fakadó intézkedésekről és
költségekről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
8. Egyebek

NAPIREND ELŐTT:
- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos
előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen válaszol.
Kéri a beszámoló elfogadását.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

78/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester
tájékoztatását a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26.

-

Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott
döntéseiről

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos
előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen válaszol ill.
kiegészíti azt. Kéri a beszámoló elfogadását.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
79/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság és a
Polgármester tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről.
Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos
előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen válaszol
ill. kiegészíti azt. Kéri a beszámoló elfogadását.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
80/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.

Határidő: 2017. szeptember 26.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Napirendek

1. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016/2017. nevelési évről szóló
beszámolója
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildidó polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. Gratulál az óvodavezetőnek a beszámoló összeállításához.
Ismerteti a beszámolót.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy 17.14. perckor megérkezett Antal Péter képviselő a jelenlévő képviselők
száma 7 fő.
Kiemeli, hogy Csörög Község Önkormányzat a nevelési és oktatási feladatait a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja, valamint a
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 74.§ (2) bekezdés alapján köteles ellátni. Az Nkt. 83.§ (2)
bekezdés h) pontja alapján az önkormányzat értékeli az általa fenntartott intézmény szakmai
tevékenységét, illetve a 85.§ (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény, nevelési évenként egy
alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó értékelést készítsen a fenntartónak. Az
óvoda feladatát alapvetően a pedagógiai programja határozza meg, amely az óvodai-nevelés országos
alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet alapján készült. A beszámoló részlete
tájékoztatást nyújt az elmúlt nevelési évsorán elvégzett intézményi feladatokról, azok
megvalósításának módjáról, az elért eredményekről és az előremutató további cél- és feladat
meghatározásokat tartalmaz. A beszámoló alapján megállapítható, hogy az intézményvezető eleget tett
a 2016/2017-es intézményi éves munkatervben meghatározott céloknak, a feladataikat jelentős részben
teljesítették.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
81/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörögi Csiri-Biri Egységes ÓvodaBölcsőde 2016/2017. nevelési évről szóló beszámolóját elfogadja.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26.

2. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018. nevelési évre vonatkozó
munkaterve
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildidó polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. Ismerteti a nevelési évre vonatkozó munkatervet. Kiemeli,

hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a
nevelőtestület dönt a nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról.
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló
20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv határozza meg az
óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az
óvodai szülői szervezet, közösség véleményét is. A Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde
vezetője megküldte Csörög Község Önkormányzata, mint fenntartó részére az intézmény 2017/2018.
nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
82/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat
fenntartásában működő Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2017/2018. nevelési
évre vonatkozó munkatervét. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről
az intézményvezetőt tájékoztassa.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26., tájékoztatásra döntést követő 5. munkanap.

3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata,
valamint Házirendje
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildidó polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta, átadja a szót Gáspár Tiborné óvodavezetőnek.
Gáspár Tiborné óvodavezető elmondja, hogy a régi szabályzatot jelentősen felül kellett vizsgálni. A
házirendet egy szülőknek szóló rövid tájékoztatóval egészítettük ki, amit kiosztottunk, kérve annak
betartását.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi CXC.
törvény 25. § -a (4) bekezdése szerint a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási
intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület az óvodaszék véleményének
kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a házirend azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez,
amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. Az SZMSZ és
a házirend nyilvános. A Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetője által az előterjesztés 1.
és 2. melléklete szerinti tartalommal megküldött szervezeti és működési szabályzat, valamint házirend
a fenntartóra többletköltséget nem tartalmaz, ezért Képviselő-testületi döntést nem igényel. Az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) módosításával a költségvetési
szervek valamennyi, az Áht 9. §-ában felsorolt irányítási hatáskörét – törvény vagy kormányrendelet

eltérő rendelkezése hiányában – az irányító szerv vezetője gyakorolja, aki az államháztartási törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II/1. a) pontja alapján a helyi
önkormányzat által irányított költségvetési szerv esetében a polgármester. Az egyes ágazati törvények
általánosságban utalják a fenntartó, jelen esetben a képviselő-testület hatáskörébe mind a szakmai
jellegű, mind a költségvetési típusú hatásköröket, azonban az államháztartás önkormányzati
alrendszerére is vonatkozóan az Áht. részletszabályait kell alkalmazni. Mindezek alapján az Áht. 9. §
b) pontjában nevesített, az önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzata
jóváhagyásának jogkörét a polgármester gyakorolja. A Köznev.tv. 96.§ (4) bekezdése szerint
köznevelési intézmény tekintetében felügyeleti és irányító szerven a fenntartót, felügyeleten és
irányításon a fenntartói jogok és kötelességek gyakorlását, szakmai és gazdasági felügyeleten és
irányításon a szakmai és gazdasági ellenőrzést, nevelési-oktatási intézménynél az illetékességi és
működési körön a működési (felvételi) körzetet kell érteni.”
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
83/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában
működő Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde szervezeti és működési szabályzatát,
valamint házirendjét tudomásul veszi.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26.
2.A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjen a dokumentumok
közzétételéről.
Felelős: Gáspár Tiborné intézményvezető
Határidő: 2017. szeptember 30.

4. Rendeletalkotási javaslat Csörög Község Önkormányzat Szervezeti és Működési
Szabályzatáról szóló 3/2011. (III.20.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az 3/2011. (III.20.) rendeletével szabályozta szervezeti és működési szabályzatát (a
továbbiakban: SZMSZ), melyet tíz alkalommal módosított. Az alaprendelet megalkotásakor még nem
a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény szabályai jelentették a
keretszabályokat. A 44/2015. (XII.30.) NGM rendelet módosította a kormányzati funkciók,
államháztartási szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII.29.) NGM
rendeletet, ezáltal 2016. évi kormányzati funkciókban változás történt, amely érinti az Önkormányzat
hatályos SZMSZ-ének 1. számú mellékletében meghatározott kormányzati funkciókat.
A
jogszabályszerkesztésre vonatkozó szabályok szerint az önkormányzati rendelet melléklete a rendelet
részét képezi és annak módosítása csak rendeletmódosítással történhet. A Magyar Államkincstár
Közhiteles Törzskönyvi Nyilvántartásához az Önkormányzat alaptevékenységeinek kormányzati

funkciók szerinti besorolását a felülvizsgálat alapján a rendelet – tervezet 3. melléklete szerinti
tartalommal javasolt megállapítani.
Az Önkormányzat jelenleg hatályos SZMSZ nem tartalmazza a Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás szerinti működési feltételeket. Az előterjesztett
rendelet-tervezet messzemenően figyelembe veszi az Mötv. 53.§ (1) –(3) bekezdés rendelkezéseit. A
tervezet nagymértékben épít a korábbi gyakorlatban bevált eljárások, módszerek megtartására is.
A fentiek figyelembe vételével új SZMSZ megalkotása indokolt, az elavult rendeletek hatályon kívül
helyezése mellett. A rendelet-alkotással kapcsolatban a jogalkotásról szóló 2010. évi CXX. törvény
17. §-a szerinti előzetes hatásvizsgálat összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Jegyzőkönyv rögzítő, hogy 17.50. perckor távozott munkahelyi elfoglaltsága miatt Grancsa Péter
képviselő, a képviselő-testület létszám 6 fő.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletalkotási
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 10/2017.(IX.27.)
önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Csörögi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti tagozódása, létszáma és
munkarendje
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Chrobák Zoltánné dr. jegyző ismerteti, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény korábbi rendelkezései szerint, az önkormányzati költségvetési szerv irányítási hatásköreit a
képviselő-testület, mint irányító szerv gyakorolta egyes, megnevezett hatáskörök (gazdasági vezetővel
kapcsolatos munkáltatói jogosítványok, jelentéstételre, beszámolóra való kötelezés) kivételével,
melyeket a polgármester hatáskörébe utalt. Az Áht. módosításával a költségvetési szervek valamennyi,
az Áht 9. §-ában felsorolt irányítási hatáskörét – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése
hiányában – az irányító szerv vezetője gyakorolja, aki az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet II/1. a) pontja alapján a helyi önkormányzat által
irányított költségvetési szerv esetében a polgármester. Az egyes ágazati törvények általánosságban
utalják a fenntartó, jelen esetben a képviselő-testület hatáskörébe mind a szakmai jellegű, mind a
költségvetési típusú hatásköröket, azonban az államháztartás önkormányzati alrendszerére is
vonatkozóan az Áht. részletszabályait kell alkalmazni. Mindezek alapján az Áht. 9. § b) pontjában
nevesített, az önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzata jóváhagyásának
jogkörét a polgármester gyakorolja.
Mindezek alapján nem tartozik a képviselő-testület döntési kompetenciájába a költségvetési szerv
szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 67. § (1) bekezdése értelmében a jegyző javaslatára a polgármester által
benyújtott előterjesztés alapján a képviselő-testület dönt a hivatal belső szervezeti tagozódásáról,
létszámáról, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről. E döntési jogkör azonban nem azonos az

Áht.-ben nevesített, a polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv szervezeti és működési
szabályzata jóváhagyásának jogkörével. A Képviselő-testület az Mötv. fenti rendelkezése szerint a
hivatal belső szervezeti tagozódásáról, létszámáról, munkarendjéről és ügyfélfogadási rendjéről (1.
melléklet) dönt.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására és a határozati-javaslat
elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
84/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat
1.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Csörögi Polgármesteri Hivatal belső szervezeti
tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét az előterjesztés melléklete szerinti
tartalommal elfogadja.
2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az 55/2014.(IV.16.) sz. képviselő-testületi
határozattal elfogadott Csörögi Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát hatályon
kívül helyezi.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester, Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Határidő: 2017. szeptember 26.

6. Tájékoztató a KÖFOP-1.2.1 – VEKOP -16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció
az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat helyi
végrehajtásának helyzetéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester átadja a szót jegyző asszonynak.

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata a 86/2016.(IX.27.)
Képviselő-testületi határozatával döntött a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú Csatlakozási
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez című pályázaton való
részvételről. A Képviselő-testület döntésének megfelelően a pályázati felhívásban megjelölt határidőre
a pályázat benyújtása megtörtént. A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program
keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató Csörög Község Önkormányzata által benyújtott
pályázatot támogatásra alkalmasnak minősítette és a megküldött Támogatói Okirat alapján a
maximálisan igénybe vehető 100 %-os, vissza nem térítendő támogatás összege 6.000.000 Ft.
A projekt keretében az alábbi feladatokat kell megvalósítani:
• Az ASP központhoz történő csatlakozáshoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtéséhez és
a hatékony működtetéséhez korszerű informatikai eszközök beszerzését valósítjuk meg (asztali- és
hordozható számítógépek, kártyaolvasók, nyomtató), melyekkel hatékonyabbá válik a
szakrendszereket használó dolgozók munkája.

• Működésfejlesztési és szabályozási keretek kialakítása keretében a folyamat átalakítási feladatok
felmérése, szabályzatok áttekintése, módosítása, szükség esetén kialakítása.
• A rendszer hatékony működése érdekében a migráció során felül kell vizsgálnunk a migrálásra
kerülő adatállományokat és el kell végezni a szükséges tisztításokat.
• Biztosítani kell a szakrendszerekkel dolgozó munkatársaknak az ASP szolgáltatás bevezetéséhez
kapcsolódó oktatásokon való részvételt.
• A rendszer bevezetését követően tesztelnünk és ellenőrizniük kell a kialakításra kerülő
szolgáltatásokat, működésük megfelelőségét.
• A projektmenedzsmenti feladatok végrehajtása belső erőforrással.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy
1.) A 6.000.000 Ft összegű felhalmozási célú támogatást a Magyar Államkincstár az Önkormányzat
számlaszámára 2017.05.11-én átutalta.
2.) Az ASP központhoz való csatlakozása című pályázatban tervezett informatikai eszközök
beszerzési értéke nem érte el a közbeszerzési értékhatárt, ezért közbeszerzési eljárás lefolytatása a
projekthez kapcsolódóan nem volt szükséges. A beszerzésre rendelkezésre álló keretösszeg terhére az
ajánlattételi felhívás kibocsátása és annak elbírálása 2017.06.30-án megtörtént.
3.) Az infrastrukturális feltételek megteremtéséhez, a felhasználói munkaállomások kialakításához és
a hatékony működéséhez az ASP Korm. rendeletben foglalt minimum kritériumokat teljesítő eszközök
és szoftverek üzembe helyezése megkezdődött, folyamatos végrehajtása biztosított.
4.) Az ASP követelményeknek megfelelő információbiztonsági szabályzat, valamint iratkezelési
szabályzat megújítása külső erőforrás igénybevételével a pályázati keret terhére biztosított.
5.) A köztisztviselők beiskolázásának eleget tettünk. A kis létszámú hivatalban a valamennyi
köztisztviselőre kiterjedő, jelentős munkaidő kiesést eredményező képzéseken való részvétel komoly
kihívást és kockázati tényezőt jelent mind a Hivatal feladatellátására, mind a köztisztviselők
teljesítőképességére.
6.) A Támogatói Okirat módosítása szükségessé vált a projekt végrehajtása során bekövetkezett
változások okán, melyek a következők:
1. Működésfejlesztési és szabályzási keretek kialakításánál kizárólag külső szakembert kívánunk
alkalmazni.
2. A migrációs feladatok felosztását másként tervezzük.
3. A tárgyi konstrukció felhívása is módosításra került.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat elfogadni
szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

85/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a KÖFOP-1.2.1 –
VEKOP -16 kódszámú „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos
kiterjesztéséhez” tárgyú pályázat végrehajtás érdekében megtett intézkedéseket, és elfogadja a
projekt helyzetéről szóló tájékoztatót.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26.
2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP
rendszer országos kiterjesztéséhez” című pályázat végrehajtásával kapcsolatos intézkedések,
a szükséges jognyilatkozatok megtételére, aláírására, a kedvezményezetti jogok és
kötelezettségek teljes körű gyakorlására.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26., végrehajtásra 2018. június 30.

7. Tájékoztató a térfigyelő kamera rendszer bővítéséből fakadó intézkedésekről és
költségekről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörög Község Önkormányzata a

112/2016.(XII.13.) számú Képviselő-testületi határozatával döntött mobil kamera
vásárlásáról.
Ezen döntés alapján a megrendelés és a leszállítás megtörtént, folyamatban van annak a
telepítése. Ennek során vált egyértelművé, hogy megállapodás megkötése szükséges a
DMRV.-vel, annak tulajdonában lévő - Csörög, Erdősor utca 2593 hrsz alatti ingatlanon
található - hálózatról az önkormányzatnak továbbítandó villamosenergia érdekében. A
megállapodást az önkormányzat ügyvédje áttekintette, és azt némi módosítással elfogadásra
javasolta. Szintén a térfigyelő kamerarendszer bővítését szolgálja annak elfogadása, hogy
Varga Júlia (Kiscsörögi út 36. szám alatti lakos) a tulajdonát képező ingatlanon átjátszó
készülék kerüljön elhelyezésére. A tulajdonos a hozzájáruló nyilatkozatát megtette.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatokat
elfogadni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

86/2017. (IX.26.) Képviselő-testületi határozat

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a térfigyelő
kamerarendszer bővítése kapcsán megtett intézkedéseket, és felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a DMRV.-vel kötendő megállapodás
aláírására.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26.,
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megköszöni Varga Júlia (Csörög,
Kiscsörögi út 36. szám alatti lakos) hozzájárulását a tulajdonát képező ingatlanon átjátszó
készülék elhelyezéséhez, és kifejezi szándékát mindazon költségek megtérítése iránt, ami az
átjátszó készülék működése során keletkezik. Felkéri a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. szeptember 26., végrehajtásra 2017. október 15.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület
rendes nyílt ülését 18 óra 40 perckor bezárta.
A Képviselő-testület 2017. szeptember 26-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 18 óra 42
perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

