
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 4/2017.            Oldal: 1/4 

 

 

 

 

 

4.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Község Önkormányzat (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében  

2017. április 5. (szerda) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi 

ülésről. 

 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

HATÁROZATOK:  

 

 

30/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzat 2017.évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

         
 
31/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat 

 Döntés útkarbantartásokról 
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        Oldal: 2/4 

 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 5.-én megtartott 

rendkívüli nyilvános ülésén.  

 

Az ülés helye:  Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár 

  2135 Csörög, Arany János u. 53.  

 

Jelen vannak: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó      polgármester 

Gergely László      alpolgármester 

Grancsa Péter    képviselő  

Pataki Ferenc Józsefné               képviselő 

Kendrovszki József                     képviselő 

Antal Péter                                 képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

             

                            

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli nyílt képviselő-

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

Dr. Bonyhády Elemér képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni, így 

az ülés  6 fővel határozatképes.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét. Javasolja, hogy a zárt üléssel 

kezdődjön a testületi ülés.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. március 30-án rendkívüli nyílt ülése kezdetén, 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és  módosított napirendet – 6 igen szavazat, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

amely az alábbi:  

 
Zárt ülés 

 

1. Döntés államháztartáson kívüli támogatásról 

 

2. Döntés Fűzér András kérelme  ügyében 

 

Nyílt ülés 

3. Csörög Község Önkormányzat 2017.évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

 

4. Egyebek  
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           Oldal: 3/4 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  az elfogadott napirend alapján zárt ülést rendel el 17.10-perckor.  

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza. 

 Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 50 perckor a testületi ülést nyílt üléssel történő folytatását 

rendeli el.  

 

N A P I R E N D  

3. Csörög Község Önkormányzat 2017.évi Közbeszerzési Tervének elfogadása 

        Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   elmondja, hogy a Képviselő-testület 2016. április 26.-i, ill. május 

30.-i ülésein döntött az alábbi pályázatok elfogadásáról:  

VEKOP—6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése.  

KEHOP -5.2.9 Pályázat épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési önkormányzatai 

számára. Tekintettel erre, ismételten indokolt annak megerősítése, hogy a képviselő-testület  meg akarja 

valósítani ezeket a beruházásokat és ennek alapján indokolt ezek nevesítése is a 2017.évi Közbeszerzési 

Tervben. A fentieken túlmenően a Kormány az 1818/2016.(XII.22) számú határozatában döntött arról, hogy 125. 

millió forintot ad útfelújításra, és a térfigyelő kamerarendszer bővítésére. Ennek alapján a közbeszerzési terv az 

alábbiak szerint alakul:  

 
Csörög Község Önkormányzata 

2017. évi közbeszerzési terv
1
 

Sor-

szám 
A közbeszerzés tárgya 

Tervezett 

eljárástípus 

Eljárás tervezett 

megindítása 

I. Árubeszerzés 

--- --- --- --- 

II. Építési beruházás 

1. 
Útfelújítás az 1818/2016. (XII. 22.) Korm. 

határozat által biztosított forrásból 

a Kbt. 115.§ szerinti 

nyílt 

2017.II. negyedév 

 

2. KEHOP -5.2.9 
a Kbt. 115.§ szerinti 

nyílt 

2017.III. negyedév 

 

3. VEKOP—6.1.1-15 
a Kbt. 115.§ szerinti 

nyílt 

2017.IV. negyedév 

 

III. Szolgáltatás megrendelés 

--- --- --- --- 

 

                                                           
1
 A Közbeszerzési terv a Közbeszerzési Hatóság Elnökének a Közbeszerzési Értesítő 2013. évi 111. számában 

megjelent Tájékoztatója szerinti tartalommal 
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Az írásbeli előterjesztést a képviselők megkapták, kéri, hogy a törvényi kötelezettség határidőben 

történő teljesítése érdekében a 2017.évi közbeszerzési Tervet fogadja el a Képviselő-testület. 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

30/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög Község 2017.évi 

Közbeszerzési Tervét az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. március 31. 

 

 

4. Egyebek  

Döntés útkarbantartásokról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Vis-major pályázatba bekerült utakon 

kívül még több olyan utca van, ami útkarbantartásra szorul. Kéri a képviselő testületet, hogy tegyen 

javaslatot, hogy mely utcák legyenek azok, ahol karbantartásokat kellene elvégezni. Javasolja, hogy az 

Arany János utca (Béke tér – Komáromi utca közötti) szakasza is kerüljön bele ebbe a döntésbe.  

  

Grancsa Péter képviselő a Hársfa utca (Vörösmarty utca – Szabadság utca közötti) szakaszát 

javasolja, valamint a Szabadság utca (Szegedi utca – Liliom utca közötti) szakaszát javasolja, mert ez 

mindig kimaradt az útkarbantartásokból.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
31/2017. (III.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az alábbi utcákon, 

útszakaszokon kíván karbantartási munkát végezni: 

1. Arany János utca (Béke tér – Komáromi utca közötti szakasza) 

2. Szabadság utca (Szegedi utca - Liliom utca közötti szakasza) 

3. Hársfa utca (Vörösmarty utca – Szabadság utca közötti szakasza) 

Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2017. december 31.  

 

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

ülését 18 óra 00 perckor bezárta. 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. március 30-1.-i rendkívüli üléséről készült 

jegyzőkönyv lezárva: 18 óra 01 perckor.  

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 


