
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 3/2017. 

 

 

 

 

 

3.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.) tárgyaló 

termében 2017. március 14-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános 

Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

RENDELETEK: 

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2017. (III.15.) önkormányzati 

rendelete a térítési díjakról 
 

 

 

 

HATÁROZATOK:  

 

 

 

14/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat  

Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről  
 

 

15/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat  

Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

  

16/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat  

Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról 

 

 

17/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat  

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

 

 

18/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Rendeletalkotás az óvodai étkezési térítési díjakról 

 

 

19/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Tájékoztató a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az 

Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetéséről, és a Társulási 

Megállapodás módosítása  
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20/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési 

díjairól  

 

 

21/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Döntés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 

 

 

22/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Tájékoztató a 2017.évi közfoglalkoztatásról 

 

 

23/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Döntés a 2017.évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáról 

 

 

24/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Tájékoztató Csörög Község Polgármesterének, valamint a Képviselő-testület tagjainak 

2016. évi vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, valamint a képviselő 

köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezéséről 

 

 

25/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Tájékoztató a Vis Maior projekt végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről 

 

 

26/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Váci Egyházmegye nyilatkozata általános iskola építésére 

 

 

27/2017. (III.14.) Önkormányzati határozat 

Döntés a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás jövőbeni ellátásáról 
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Jegyzőkönyv 

 

a  Képviselő-testület 2017. március 14-én megtartott 

nyilvános üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmazza: 14-27/2017.(III.14.) számú határozatot 

                      2/2017( III.15.) önkormányzati  rendeletet 
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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. március 14-én megtartott rendes 

nyilvános ülésén. 

 

Az ülés helye:  Csörögi Polgármesteri Hivatal 

  2135 Csörög, Arany János utca 53.  

 

Jelen vannak: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó             polgármester 

Gergely László                           alpolgármester 

Dr. Bonyhády Elemér László                képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné                           képviselő 

Kendrovszki József                                képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Meghívottak:  

Gáspár Tiborné óvodavezető  

Riba Istvánné igazgatási előadó 

Czinege Éva pénzügyi vezető 

Dr. Csáki Tibor főigazgató 

Virág József Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke 

                            

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 megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, Grancsa Péter 

képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni, Antal Péter képviselő úr 

jelezte távollétét, Dr. Bonyhády Elemér később érkezik, így az ülés 4 fővel határozatképes.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét.  

 

17.04. perckor megérkezett Dr.Bonyhády Elemér, a képviselők létszáma 5 fő.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester javasolja, hogy Dr. Csáki Tibor főigazgató érkezéséig a 

soron következő napirend tárgyalásával kezdjenek, és ha a vendég megérkezik, akkor az 1. számú 

napirend tárgyalásával folytatná a képviselő-testület a munkáját. ezen túlmenően szeretné, ha testület 

megtárgyalná az un. vis maior projekt végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről szóló 

előterjesztést, valamint  a - Szociális Bizottság javaslata alapján - szociális étkezés és házi 

segítségnyújtás jövőbeni ellátásról szóló előterjesztést. 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. március 14-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 5 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 

-  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
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N A P I R E N D 

1. Váci Egyházmegye nyilatkozata általános iskola építésére 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Dr. Csáki Tibor főigazgató 

 

2. Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról  
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

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

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Rendeletalkotás az óvodai étkezési térítési díjakról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5.Tájékoztató a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély 

Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetéséről, és a Társulási Megállapodás módosítása  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési díjairól  
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

7. Döntés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8.Tájékoztató a 2017.évi közfoglalkoztatásról 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

9.Döntés a 2017.évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáról 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

évi vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, valamint a képviselő köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történt bejelentkezéséről 

 Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

        

 11.  Egyebek 

 - Tájékoztató az un. vis maior projekt végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről 

 - A szociális étkezés és házi segítségnyújtás jövőbeni ellátásról  

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:  

 

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést megkapták a 

képviselők. Elmondja, hogy a beszámoló teljes körűen tartalmazza az elmúlt időszak eseményeit. 

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

a következő határozatát:  
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Szavazatarányok: 

5igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

14/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását 

a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017.március 14. 

 

 

 

 

-  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést megkapták a 

képviselők. Elmondja, hogy a beszámoló teljes körűen tartalmazza az elmúlt időszak döntéseit, és 

azok végrehajtására tett intézkedéseket 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

15/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: 2017. március 14.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

N A P I R E N D E K  

 

2. Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról  
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

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

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés 

módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20. § (1) 

bekezdése szerint az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20.-a és május 20.-a között kerül sor. 

A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a 

beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal közleményt vagy hirdetményt tesz 

közzé a saját honlapján, továbbá közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a 

fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon.  
E rendelet szerint a fenntartói közlemény, hirdetmény tartalmazza: 

a) az óvodai felvételről, az óvodai jogviszony létesítéséről, a nevelési év meghatározásáról,  

b) az óvodai beiratkozás időpontjának meghatározásáról, 

c) a gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratokról, dokumentumokról,  

d) az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezményekről,  
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e) az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvételéről, a nevelésükre 

az alapító okiratuk szerint jogosult óvodákról és azok elérhetőségéről,  

f) az alapító okiratuk szerint nemzetiségi nevelést folytató óvodákról és azok elérhetőségéről,  

g) az óvoda felvételi körzetéről szóló tájékoztatást, 

h) az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapját, amely legkésőbb a 

beiratkozásra kiírt utolsó határnapot követő huszonegyedik munkanap, valamint 

i) a jogorvoslati eljárás szabályait. 

A település köznevelési intézményében a 2017/2018. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2017. 

április 25-27. napokon 8.00 órától 16 óráig kerülne sor.  

  

A felvétel tárgyában meghozott döntés szülővel való közlés határideje: 2017. május 18. 

 

Kéri  a  Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján döntsön az óvodai beiratkozás időpontjáról, 

továbbá fogadja el az előterjesztéshez kapcsolódó fenntartói közleményt az 1. számú melléklet szerinti 

tartalommal.  

Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi 

Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné  Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális Bizottság szintén 

megtárgyalta az előterjesztést, és azt egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

16/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

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

vonatkozóan az óvodai általános felvétel (beiratkozás) időpontja: 

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

Határidő: 2017. március 14.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

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

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

elfogadja. 

Határidő: 2017. március 14.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

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

fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Határidő: 2017. március 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   
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3. Tanügy-igazgatási ellenőrzés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsődében  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

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

CXC. törvény 83. § (2) bekezdés e) pontja alapján Csörög Község Önkormányzata (fenntartó) 

elrendelte a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsőde, 2135 Csörög Kossuth u. 21. szám alatti 

intézmény tanügy-igazgatási ellenőrzését 2016. április 13-25. között. Az ellenőrzés területei: 

1. Személyügy, különös tekintettel a személyi illetmények szabályszerű megállapítására 

2. Szabadságok megállapítása, nyilvántartása, kiadása 

3. Leltározás végrehajtása 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2016. május 24-én megtartott rendkívüli zárt 

ülésén a 47/2016.(V.24.)Z. Képviselő-testületi határozatával elfogadta az ellenőrzésről szóló 

tájékoztatót, aminek alapján felkértem Czéhné Károly Márta megbízott intézményvezetőt a 

munkáltatói intézkedések megtételére és az intézkedési terv elkészítésére. Az előterjesztés 2. számú 

melléklete szerinti intézkedési terv mindhárom területen tartalmazta a hiányosságok megszüntetésére 

irányuló rendelkezéseket, határidőket és az intézkedés végrehajtására kijelölt felelős 

személyeket.2016. június 30-ig Czéhné Károly Márta megbízott intézményvezető, majd 2016. július 1. 

napjától a Képviselő-testület döntése alapján Gáspár Tiborné intézményvezető gondoskodott az 

ellenőrzés megállapításainak hasznosulásáról, az intézkedések végrehajtásáról. A napokban lezajlott 

tanügy-igazgatási ellenőrzés utóellenőrzésének célja annak megállapítása volt, hogy az intézményben 

feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszüntetésére az intézkedések megvalósítása megtörtént-e, 

és azok hogyan hasznosultak. Az utóellenőrzésről szóló jelentést az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza.  Összegezve megállapítható, hogy az intézkedési tervben foglalt feladatok végrehajtásával 

a feltárt hiányosságok, szabálytalanságok megszűntek és a szabályszerűség érvényesül. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a fenntartói utóellenőrzés megállapításairól szóló tájékoztatás 

tudomásul vételét.  

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 

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

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

17/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzati fenntartású köznevelési 

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

utóellenőrzéséről szóló tájékoztatót tudomásul veszi.  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 
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4. Rendeletalkotás az óvodai étkezési térítési díjakról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a köznevelési intézményekben az 

étkeztetést biztosító Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft 

ügyvezetője megkeresésében jelezte, hogy az intézményi gyermekétkeztetést a jelenlegi árakon nem 

tudja biztosítani, az étkezési díjak emelését elengedhetetlennek tartja. A Vállalkozó az emelést a 

költségeik növekedésével indokolta. A költségek növekedését részben a minimálbér és a garantált 

bérminimum összegének emelése, részben a nyersanyagok drágább beszerzési költségei 

eredményezik. Álláspontja szerint a szolgáltatás színvonalának megtartásához 30 Ft/adag mértékű 

bruttó áremelésre lenne szükség.  

Az óvodai, bölcsődei étkezés jelenleg napi bruttó: 635.- Ft, melyből a szülőket bruttó: 414.- Ft térítési 

díj kiadás terheli.  A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 

törvény 151. §-ának rendelkezései értelmében az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat 

állapítja meg, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja. A gyermekétkeztetés 

intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. 

Az intézményi térítési díj megállapítása érdekében az étkeztetést biztosító szolgáltató köteles 

elkülönítetten kimutatni a gyermekétkeztetéssel összefüggésben felmerülő nyersanyagköltséget. 

Az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezet a javasolt nyersanyagnorma költséget 

tartalmazza, valamint az ennek alapján az intézményi térítési díjakat az óvodás, bölcsődés gyermekek, 

illetve a felnőtt étkeztetésre. Az új térítési díjfizetés bevezetése 2017. május 1. napjától javasolt.   

Az intézményben az óvodás, bölcsődés korú gyermekek étkezésért kizárólag a nyersanyagnorma + 

Áfa összegű térítési díjat fizetnek, míg a munkahelyi dolgozók már az étkezéshez közvetlenül 

kapcsolódó rezsiköltséget is. A javasolt költségnövekedés következtében az óvodások, bölcsődések 

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

 

A nyersanyagnorma változásával összefüggően a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 

intézményben az étkeztetés biztosítása tárgyában hatályos vállalkozói szerződés módosítása is 

szükséges.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot és a rendeletalkotási javaslatot 

szíveskedjen elfogadni. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 

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

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

18/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

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

szerződés díjemeléssel összefüggő módosítását jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére és felhatalmazza a szerződés módosításának aláírására. 
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Határidő: 2017. március 14. , megállapodás aláírására 2017. március 22.  

Felelősök: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 2/2017.(III.15.) 

önkormányzati rendeletét a térítési díjakról.   

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

5.Tájékoztató a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása és az Esély 

Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetéséről, és a Társulási Megállapodás módosítása  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Kistérség 

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

Esély Szociális Alapellátási Központ 2017.évi költségvetését, valamint döntött a társulási 

megállapodás módosításáról is. A költségvetésre vonatkozó rész tájékoztató jellegű, ugyanakkor a 

megállapodás módosítást el kell fogadjuk. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi 

határozati javaslatot fogadja el.   

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

19/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Veresegyházi Kistérség 

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

költségvetéséről szóló tájékoztatást. 

  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítását, és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodását. 

  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
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6. Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési díjairól  
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény  92. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást 

nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (nappali ellátás, 

szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint rendeletet alkot.A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

térítési díjai (intézményi térítési díj) évente felülvizsgálatra kerülnek. A Szoc. tv. 115. § (1), (3) 

bekezdése a következők szerint rendelkezik: „(1) Az intézményi térítési díj a személyes gondoskodás 

körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a továbbiakban: intézményi 

térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 1-jéig állapítja meg. Az intézményi 

térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási önköltséget. Az intézményi térítési díj év 

közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi térítési díjat integrált intézmény esetében is 

szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen esetben az önköltség számítása során a közös 

költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen költségek arányában kell megosztani. A Veresegyházi 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása rendeletében az Esély Szociális Alapellátó Központ 

intézmény által Csörög településen biztosított szociális ellátásokra vonatkozó alapszolgáltatások 2017. 

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

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

szociális segítés és a személyi gondozás. A szociális segítés az alacsonyszintű szükséglet kielégítését 

szolgáló, szakképzettség nélkül ellátható tevékenységeket öleli fel, míg a személyi gondozás keretében 

„intenzív” szükségletet kielégítő gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő 

ápolási feladatok végezhetőek a megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában. A 

kormányrendelet értelmében az intézményi térítési díjat szociális segítésre vagy személyi gondozásra 

vonatkozó – gondozási órára kell meghatározni. Meghatározható tehát a két szolgáltatásra két 

különböző óradíj, de azt sem zárja ki semmi - tekintve az ellátást végzők magas kvalitását és 

végzettségét is,- hogy a két szolgáltatás azonos óradíjban kerüljön meghatározásra. A házi 

segítségnyújtás személyi gondozássá és szociális segítéssé válásával külön támogatást kap a feladatot 

ellátó Önkormányzat a két ellátásra. Az ellátás színvonalának szakmai differenciáltsága a 

szolgáltatással arányos térítési díj megállapítását indokolja.  Külön térítési díj megállapítása szükséges 

a normatív alapú ellátásra nem jogosult lakosok tekintetében.  Az ellátást az intézmény az ellátottal 

kötött megállapodás keretében a normatív támogatás 251-ed része térítési díj ellenében, napi 

maximum egy órában azzal a kitétellel biztosítaná, hogy részükre az ellátás csak abban az esetben és 

arra az időszakra legyen nyújtható, melyre az intézmény szakmai létszámának kapacitása azt lehetővé 

teszi. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 

fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. Külön jelenik meg tehát az étel díja (kiszállítás 

nélkül) és külön a kiszállítás díja. A szociális étkeztetés térítési díjára az intézmény a 2016. évi térítési 

díj mértékével megegyező térítési díj jóváhagyását kezdeményezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális alapellátások térítési díjára vonatkozó 

határozati javaslatot fogadja el. 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 
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Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

20/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulás Esély Szociális Alapellátási Központja által Csörög 

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

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

intézkedések megtételére.  

 

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

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

 

 

 

 

7. Döntés a 2017. évi szünidei gyermekétkeztetésről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C.§ -a rendelkezik a szünidei gyermekétkeztetésről, 

mely alapján 2016. január 1. napjától az önkormányzatok kötelező feladata a szünidei 

gyermekétkeztetés. A Gyvt. 21/C. §
1
 (1)  

Magyarország 2017. évi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 2. melléklet 6. jogcíme nevesíti 

a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatását, melynek mértéke az adó-erőképesség 

alapján kerül meghatározásra. 

Községünkben a szünidei gyermekétkeztetés - a 2016. május 25. napján kelt, határozatlan időre szóló 

megbízási szerződés alapján - a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. által biztosított. Tekintettel arra, hogy a 2017/2018. nevelési év téli szünetének egy 

napja áthúzódik a 2018. év januárjára, a gyermekétkeztetést ennek figyelembe vételével kell 

biztosítani.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja. 
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

21/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

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

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

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

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére.   

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

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

gyermekétkeztetéshez - a központi költségvetés kötött felhasználású támogatási összeget meghaladó 

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

tartalék sora terhére 500.000 Forintot biztosít. 

Határidő: 2017. március 14.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

gyermekeken kívül, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek 

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

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

erre fedezet nem áll rendelkezésre. 

Határidő: 2017. március 14.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

vonatkozó intézkedések megtételére.   

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

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

8.Tájékoztató a 2017.évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata 2017. 

január 01-jétől február 28.-áig a 2016. évről áthúzódó, saját közfoglalkoztatási programjában 11 főt 

foglalkoztatott, aminek finanszírozásához a központi költségvetés 100 %-os támogatást nyújtott. 

A 2017. évben a következő közfoglalkoztatási program előre láthatólag március 16.-ától indul, 

amelynek keretében már csak 7 fő közmunka programban résztvevő foglalkoztatására nyílik 
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lehetősége az Önkormányzatnak. Ennek finanszírozása szintén 100 %-ban a központi költségvetésből 

történik, önerőt nem igényel. Az ehhez szükséges kitöltött kérelmet és nyomtatványokat már 

továbbítottuk a Munkaügyi Központ részére. A Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és 

Vízgazdálkodási Társulattal  kötött szerződés alapján még 5 fő foglalkoztatására nyílt lehetősségünk a 

2016. évben, ami áthúzódott 2017. február 28.-áig, a program lejártáig.  A Társulattal kötött 

megállapodás értelmében a meghatározott időtartamra a közfoglalkoztatás ellátását havi 6.600.-

Ft/fő/hó összeggel támogatta az Önkormányzat. Ez 2017. január és február hónapokra összesen 

66.000.-Ft kiadást jelent. 

A továbbiakban 2017.március 01. napjától augusztus 31.-ig 8 fő foglalkoztatottal kötött szerződést a 

Társulat, de a szerződés szerinti 5 fő után van csak fizetési kötelezettségünk, ami 2017.március 01-

jétől augusztus 31-ig összesen 198.000.-Ft támogatást jelent.  

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

22/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

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

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

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

szükséges intézkedések megtételére. 

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

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

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

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

hatósági szerződés aláírására. 

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

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 

9. Döntés a 2017.évi Belső Ellenőrzési Terv módosításáról 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi Belső Ellenőrzési Tervét a 103/2016. (XII.13.) 

határozatával fogadta el.A Magyar Államkincstár az Önkormányzat és intézményei, valamint Csörög 

Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodásának átfogó ellenőrzése ill. a 
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költséghatékonyság érdekében indítványozom a fenti határozattal jóváhagyott öt belső ellenőrzés 

helyett az alábbi három ellenőrzés kerüljön betervezésre, ill. elfogadásra: 

 

 

  1. Analitikus nyilvántartások vezetésének ellenőrzése 

  2. Banki bizonylatok kezelésének ellenőrzése 

3. Pénzgazdálkodás utóellenőrzése  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

23/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

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

vezetésének ellenőrzése 2. Banki bizonylatok kezelésének ellenőrzése 3. Pénzgazdálkodás 

utóellenőrzése. Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére. 

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

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

 

 

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

évi vagyonnyilatkozata nyilvántartásba vételéről, valamint a képviselő köztartozásmentes adózói 

adatbázisba történt bejelentkezéséről 

 Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1) bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő 

megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-jétől számított harminc napon belül 

vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához csatolni 

köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének 

vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – az 

önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat, természetbeni 

juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az Mötv. 72.§ (4) bekezdése értelmében a polgármesterre 

megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó összeférhetetlenségi, 

méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. Ennek alapul vételével megállapította a Bizottság, 

hogy valamennyi képviselő eleget tett a vagyonnyilatkozattételi kötelezettségének. 
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Ezen túlmenően a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 

méltatlansági eljárásra vonatkozó szabályai szerint vizsgálat tárgyát képezheti a köztartozás 

mentesség.  

 

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

  

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

a következő határozatát:  

  
Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

24/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

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

valamint a képviselői köztartozásmentes adózói adatbázisba történt bejelentkezéséről szóló 

tájékoztatást.  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

  

 

 

 

 11.  Egyebek  

Tájékoztató a Vis Maior projekt végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzat, a „Csörög Községi utak 

stabilizációja” projekt megvalósítására 21.583.000. bruttó Ft támogatást nyert, és a megküldött 

beszámolóban részletesen beszámoltam az eddig tett intézkedésekről. az alábbiakban számolok be az 

eddig megtett intézkedésekről:  

 

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

 

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

a következő határozatát:  

  
Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

25/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a  Vis Maior projekt 

végrehajtása érdekében megtett intézkedésekről szóló tájékoztatást. 

  

Határidő: 2017. március 14. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
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1. Váci Egyházmegye nyilatkozata általános iskola építésére 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a  Váci Egyházmegye képviseletében 

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

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

kiküldték a képviselőknek. A levél tartalmával kapcsolatosan a Képviselő-testület döntése szükséges.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester bemutatja Dr. Csáki Tibort, az Egyházmegyei Katolikus 

Iskolák Főhatósága Főigazgatóját, akinek köszönjük a lehetőséget, hogy a csörögi gyermekeknek 

nem fog kelleni utazni. Már bizottsági ülésen megosztottam a fontos információkat, nem lépve túl azt 

a keretet, ami az én lehetőségem. Kéri Dr. Csáki Tibor főigazgató úr tájékoztatását.  

 

Dr. Csáki Tibor Főigazgató Úr köszönti a megjelenteket, és elmondja, hogy Beer Miklós püspök úr 

köszöntését szeretné átadni.  Elmondja, hogy a katolikus egyháznak sok iskolája van, amit fenntart. 

Polgármester asszony keresett meg minket a tavalyi évben. Elkezdtünk egy tárgyalást, feltérképeztük a 

lehetőségeket. Úgy döntöttünk, hogy az óvoda melletti terület lenne a legalkalmasabb. Felkértünk egy 

tervezezőt előzetes tervek elkészítésére. Egy négy osztályos iskola tudna elindulni. Szeretnénk jó 

partneri viszonyban, Önökkel együtt megtenni ezt a lehetőséget.  

 

Kendrovszki József képviselő jó dolognak tartja, hogy a katolikus egyház támogatásával fog 

megvalósulni az iskola. A testület biztosan maximális meg fog tenni mindent, hogy sikeres legyen az 

együttműködés.  

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

 

Pataki Ferencné Szociális bizottság elnöke elmondja, hogy a Szociális bizottság szintén megtárgyalta 

és azt egyhangúan elfogadásra javasolja. 

 

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

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

26/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Csörög községben saját és állami forrásból alapfokú nevelést-oktatást biztosító iskolát építhessen a 

község óvodájával szomszédos, 1864/1. hrsz.-ú ingatlanon, ezért szándéknyilatkozatot tesz arra 

vonatkozóan, hogy ezen fejlesztési terv megvalósításában együttműködik.  

 

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

ként hozzájárul, hogy a Váci Egyházmegye az „EGYH-KCP -16-P-0109.kódszámú „Váci 

Egyházmegye fejlesztése „című projektet megvalósítsa, támogatási időszak során megvalósuló 
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infrastrukturális fejlesztéseket aktiválja, továbbá megvalósítást követően a projekt eredményeit 

legalább öt évig fenntartsa, és az ingatlan a fejlesztés céljaira rendelkezésre álljon”. 

 

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

az 1. pontban megjelölt - fejlesztéshez szükséges méretű- ingatlan miként kerülhet a Váci 

Egyházmegye tulajdonába. 

 

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

tárgyalások lefolytatására, a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az állami támogatás 

igénybevételéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás aláírására. 

 

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

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

   

 11. Egyebek  

Döntés a szociális étkezés és a házi segítségnyújtás jövőbeni ellátásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szociális étkezés és a házi 

segítségnyújtás alapellátásokat jelenleg a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási 

Központ látja el. Többször felvetették képviselőtársaim a képviselő-testületi üléseken, hogy   

célszerű lenne valamennyi ellátást Vác Város Önkormányzatával kötött megállapodással 

rendezni. Az egyeztető tárgyalásokhoz szükséges ebben döntést hozni, és felhatalmazást adni. 

 
Pataki Ferencné bizottsági elnök elmondja, hogy a Szociális Bizottság szintén megtárgyalta és azt 

elfogadásra javasolja.  

 

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

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

27/2017. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a községben biztosított 

szociális ellátásokra vonatkozó két alapszolgáltatás ellátását, a szociális étkezést és a házi 

segítségnyújtást is a Váci Család – és Gyermekjóléti Központtal kötött együttműködési megállapodás 

keretében kívánja ellátni. Erre vonatkozóan felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Határidő: 2017. március 13. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület ülését 18 óra  

35 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2017.március 14-i nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:18 óra 40 perckor.  
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   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 


