
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 13/2017.      

 

 

 

       13.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörög Község Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében 

2017. október 31-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-

testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

87/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata az Ecsedi -Vill Bt. kérelme tulajdonosi 

hozzájárulás megadása iránt 

 

88/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata Baranyi János (Csörög, Székely B. u. 46. szám 

alatti lakos) tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt a Csörög, 1015 hrsz. ingatlan 

ivóvíz/szennyvíz bekötése ügyében 

 

89/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

felvételi körzethatárainak véleményezéséről 

 

 

90/2017. (X.31.) Képviselő-testületi határozata ingatlanvásárlás ügyében 

 

RENDELETEK: 

 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 11/2017.(XI.01.) önkormányzati 

rendelete a szociális célú tűzifa juttatásról 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testületének 12/2017.(XI.01.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. október 31-én megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: Csörög Polgármesteri Hivatal 

                       2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Dr. Bonyhády Elemér László    képviselő  

Kendrovszki József   képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné           képviselő 

 

Tanácskozási joggal:   Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

    Riba Istvánné igazgatási főelőadó 

 

                                                       

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 5 tagja jelen van, így az ülés 5 fővel 

határozatképes.   

Köszönti a jelenlévőket, javasolja, a napirend három ponttal történő kiegészítését. Indítványozza, hogy 

meghívóban szereplő 5. napirend kerüljön a 4. helyére, mivel mindkét ügyben tulajdonosi hozzájárulás 

megadása iránti döntésről van szó.    

Ennek alapján ismerteti a napirendet. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Dr. Bonyhády Elemér 

László képviselő úr hitelesítse.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. október 31-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester által ismertetett módosított napirendet, és a hitelesítő kijelölését  –   5 igen 

szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, amely az alábbi:  

 

 

 

N A P I R E N D 

 
NYÍLT ülés: 
 

1. Rendeletalkotási javaslat a szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

2. Rendeletalkotási javaslat Csörög Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosítására 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

3. Ecsedi -Vill Bt. kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



4. Baranyi János (Csörög, Székely B. u. 46. szám alatti lakos) tulajdonosi hozzájárulás 

iránti kérelme a Csörög, 1015 hrsz. ingatlan ivóvíz/szennyvíz bekötése ügyében 

       Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. Döntés ingatlanvásárlás ügyében 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Napirendek 

1. Rendeletalkotási javaslat a szociális célú tűzifa juttatásról önkormányzati rendelet 

megalkotására 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildidó polgármester elmondja, hogy Magyarország 2017. évi központi 

költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. mellékletének l. 9. pontjában szabályozott „Települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása” előirányzat terhére a 

Belügyminisztérium Csörög Község Önkormányzata részére benyújtott pályázata alapján a 

BMÖGF/69-67/2017. iktatószámú Támogatói okirat szerint megítélt vissza nem térítendő támogatás: 

42 erdei köbméter keménylombos tűzifa mennyiség, 746 760,- Ft, azaz hétszáznegyvenhatezer-

hétszázhatvan forintértékben. 

A szociális célú tűzifa támogatás a lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva 

a szociális körülményeket, megélhetési problémákat. 

Az elnyert támogatás felhasználásának feltétele a helyi rendelet megalkotása. A szociális célú tűzifa 

juttatásról szóló 8/2016.(IX.28.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján új rendeletalkotás 

javasolt.  

Az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet–tervezet meghatározza a helyi rendelet személyi 

hatályát, szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó 

eljárásrendet.  

Az Önkormányzatnak a támogatási összeg felhasználásáról a Magyar Államkincstár Igazgatósága felé 

2018. április 16.-áig kell elszámolni, ezért a rendelet 2018. április 17. napján hatályát veszti.  

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit, amelynek eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 11/2017.(XI.01.) 

önkormányzati rendeletét a szociális célú tűzifa juttatásról  

 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  



1. Rendeletalkotási javaslat Csörög Község Önkormányzat Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildidó polgármester elmondja, hogy a kormányzati funkciók, államháztartási 

szakfeladatok és szakágazatok osztályozási rendjéről szóló 68/2013.(XII.29.) NGM rendelet alapján a 

107060 „Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások” kormányzati funkció nem 

szerepeltethető létesítő okiratban, ezért ennek törlése szükséges.  

Az Önkormányzat szakmai alaptevékenységének kormányzati funkcióit – a fenti kormányzati funkció 

törlésével – a rendelet tervezet 2.§-a szerinti 1. számú melléklet tartalmazza.  

A Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés alapján határidőn belül indokolt a fent megjelölt 

korrekció végrehajtása.   

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. szeptember 26-án elfogadott Szervezeti 

és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosításának egyik oka a képviselő-testület hatáskörébe 

tartozó közútkezelői hozzájárulás hatáskörének átruházása a jegyzőre, ugyanakkor kimaradt az ezen 

ügyekhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás hatáskör átruházásáról való döntés.   

Tisztelettel kezdeményezzük a tulajdonosi hozzájárulási hatáskör polgármesterre történő átruházását 

is. A módosítási javaslatot a rendelet tervezet 1.§-a tartalmazza.  

 

Erre tekintettel indítványozom az előterjesztés megtárgyalását.  

  

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható 

következményeit, amelynek eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 12/2017.(XI.01.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

2. Ecsedi -Vill Bt. kérelme tulajdonosi hozzájárulás megadása iránt 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Ecsedi István ügyvezető (ECSEDI-VILL 

BT., 1055 Budapest, Szent István krt. 13.) kérelmező a 2135 Csörög, 014/1 hrsz. ingatlan villamos 

ellátása ügyében tulajdonosi (és közútkezelői) hozzájárulás kiadását kérte. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza 

meg döntését. az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, melynek 

kérem elfogadását. 

 



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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

87/2017. (IX.31.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ecsedi István ügyvezető (ECSEDI-

VILL BT., 1055 Budapest, Szent István krt. 13.) kérelmezőnek 2135 Csörög, 014/1 hrsz. 

ingatlan villamos ellátása, 0,4 kV-os szabadvezeték létesítése ügyében, a tulajdonosi 

hozzájárulását – az alábbi kikötésekkel – megadja:  

     Kikötések:  

- a megbontott közterületet az eredeti állapotára kell helyreállítani, valamint az útlezárás 

kapcsán biztosítani kell a forgalom megszervezését, 

-    a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a     

     baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. 

A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati           

érdeket nem sért. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. október 31. 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. november 2. 

 

 

 

 

3. Baranyi János (Csörög, Székely B. u. 46. szám alatti lakos) tulajdonosi hozzájárulás 

iránti kérelme a Csörög, 1015 hrsz. ingatlan ivóvíz/szennyvíz bekötése ügyében 

       Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Baranyi János Csörög, Székely B. u. 46. 

szám alatti lakos, kérelmező a 2135 Csörög, 1015 hrsz. ingatlan ivóvíz/szennyvíz bekötése ügyében 

tulajdonosi (és közútkezelői) hozzájárulás kiadását kérte. 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza 

meg döntését. 

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület 

elé, melynek kérem elfogadását. 

 

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

a következő határozatát:  

 



Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

88/2017. (IX.31.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Baranyi János Csörög, Székely B. u. 46. 

szám alatti lakos, kérelmezőnek 2135 Csörög, 1015 hrsz. ingatlan ívóvíz/szennyvíz bekötése 

ügyében, a tulajdonosi hozzájárulását – az alábbi kikötésekkel – megadja:  

     Kikötések:  

- a megbontott közterületet az eredeti állapotára kell helyreállítani, valamint az útlezárás 

kapcsán biztosítani kell a forgalom megszervezését, 

- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a 

baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. 

A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati         

érdeket nem sért. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 Határidő: 2017. október 31. 

  

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. november 2. 

 

 

 

 

4. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal 

meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében szerint eljárva a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában szereplő, a 

településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű, általános 

iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 

 

A hivatkozott jogszabályhelyeknek történő megfelelés okán a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási 

Hivatala mellékelt levelében kérte, hogy Csörög Község Önkormányzata küldje meg a mellékletben 

megküldött körzethatárra vonatkozó tervezetről alkotott véleményét azzal, hogy a vélemény 

tartalmazza a jegyzői nyilvántartásban szereplő hátrányos helyzetű gyermekek számát is intézményi, 

illetőleg tagintézményi bontásban. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

a következő határozatát:  

 



Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

89/2017. (IX.31.) Képviselő-testületi határozat 

  

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Csörög község 2017/2018. tanév 

felvételi körzethatáraival a 2018/2019. tanévre vonatkozóan azzal, hogy a Váci Petőfi Sándor 

Általános Iskola (2600 Vác, Deákvári főtér 5.) felvételi körzetében a Szaka u. helyett Szarka u. 

kerüljön helyesen feltüntetésre. 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közli, hogy a Csörög községben lakóhellyel, 

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos helyzetű gyermekek száma intézményi 

(feladatellátás helye szerinti) bontásban a következő: 

 

Köznevelési intézmény megnevezése, címe Hátrányos helyzetű gyermekek száma  

1. Váci Földváry Károly Általános Iskola 

2600 Vác, Nagymező utca 14.   
15 fő 

2. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola 

2600 Vác, Radnóti Miklós út 7. 
17 fő 

3. Sződi Hunyadi János Általános Iskola  

2134 Sződ, Ady Endre utca 2.  
12 fő 

4. Sződligeti Gárdonyi Géza Általános Iskola  

2133 Sződliget, Rákóczi utca 1-3.  
13 fő 

5. Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola  

2163 Vácrátót, Petőfi tér 6.  
0 fő 

6. Váci Petőfi Sándor Általános Iskola  

2600 Vác, Deákvári főtér 5.  
20 fő 

 

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 1. és 2. pont esetében: 2017.október 31. 

    3. pont esetében: 2017. október nov.4. 

 

 

 

5. Döntés ingatlanvásárlás ügyében 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester indítványozza a képviselő-testületnek, hogy a Csörög, 

külterület 036/33-36. hrsz. alatti ingatlanokat, az egységes önkormányzati tulajdon megteremtése 

érdekében, vásárolja meg. Javasolja, hogy a tulajdonosokat az önkormányzat levélben keresse meg.  

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



90/2017. (IX.31.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörög, külterület 

036/33-36. hrsz. alatti ingatlanokat meg kívánja vásárolni és felhatalmazza a polgármestert, 

hogy vegy fel a kapcsolatot a tulajdonosokkal annak tisztázása érdekében, hogy a 

tulajdonosok tervezik-e a közeljövőben az ingatlanok eladását és milyen áron.  

 

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, az 1. pontban 

foglaltakról készítsen előterjesztést a Képviselő-testület következő ülésére.  

 

3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy a polgármester az 

1. pontban foglalt egyeztetésekhez Halászné dr. Balkay Hanna egyéni ügyvéd (1053 Budapest, 

Kecskeméti út 13. II 2/B.) közreműködését vegye igénybe és felhatalmazza az ehhez 

szükséges meghatalmazás aláírására.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. november 2. 

 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését 17 óra 45 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2017 október 31-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 17 óra 50    

perckor. 

 

 

 

 

 

       Hegedűsné Kripák Ildikó                       Chrobák Zoltánné dr. 

              polgármester                                      jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen jegyzőkönyvet hitelesíti: Dr. Bonyhády Elemér László képviselő 


