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2135 Csörög, Akácfa utca 30.  
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7.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Község Önkormányzat Könyvtár helyiségében (2135 Csörög Arany János u. 53.) 

2017. május 3. (szerda) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi 

ülésről. 

 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmazza:  

 

 

 

HATÁROZATOK:  

 

 

 

38/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat „Csörög község úthálózatának szilárd 

burkolattal való ellátása” tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban 
 

 

39/2017. (V5.03.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest 

Megyei Igazgatóság BPM-ÁHI/999-10/2017. számú ellenőrzési jelentéséről   
 

 

40/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat a Csörög településen végzett „Vis Maior” 

pályázat keretében elvégzett útkarbantartási munkákról szóló tájékoztatóról 
 

 

 

RENDELET: 

 

6/2017.(V.04.) önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és intézményei 2016. évi 

költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 03-án megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár 

  2135 Csörög, Arany János u. 53.  

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Antal Péter                                  képviselő 

Grancsa Péter    képviselő  

Pataki Ferenc Józsefné               képviselő 

 

Tanácskozási joggal:  Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

   Gáspár Tiborné óvodavezető  

              Czinege Éva gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző 

                                       Némethné Vadóc Erika bizottsági tag 

                              Laczkóné Dénes Orsolya  hivatalos felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

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

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 11 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és 

köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, így az ülés 5 fővel 

határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat kéri azok elfogadását.  

 

 A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. május 3-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester által ismertetett napirendet – 5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

– elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mely az alábbi:  

 

N A P I R E N D E K 

 
NYÍLT ülés: 
 

1. Döntések a „Csörög község úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” 

tárgyú közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
                               Laczkóné Dénes Orsolya hivatalos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

3. Tájékoztató a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

BPM-ÁHI/999-10/2017. számú ellenőrzési jelentéséről   

             Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

 

4. Tájékoztató jelentés a Csörög településen végzett „Vis Maior” pályázat keretében 

elvégzett útkarbantartási munkákról. 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

 

5. Egyebek 



N A P I R E N D E K 

 

1. Döntések a „Csörög község úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú 

közbeszerzési eljárás megindításával kapcsolatban 

 

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Laczkóné Dénes Orsolya hivatalos akkreditált 

közbeszerzési szaktanácsadót köszönti és átadja a szót. 

Laczkóné Dénes Orsolya hivatalos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elmondja, hogy 

közbeszerzések lebonyolításával foglalkozik. Az eljárás becsült értéke meghaladja a nettó 25 millió 

forintot. Elkészült az ajánlattételi felhívás, amelynek alapján 4 utca utburkolat fejlesztése építése 

történne meg az eljárás keretében. Ismerteti a követelményeket.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kérdezi, hogy az ajánlattételi felhívás kapcsán van-e 

észrevétel, egyben javasolja, hogy legyen biztosíték az önkormányzatnak. Van 36 hónap biztosíték van 

két év szavatosság, ez összesen 5 év a pályaszerkezet 10 év. Ez is súlyozza az ajánlattevőket.  

 

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

a következő határozatát:  

 

 Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

38/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az „Úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása” 

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódóan az alábbi 4 főből álló Bíráló Bizottságot hozza 

létre és az alábbi bizottsági tagokat jelöli ki:  

Közbeszerzés tárgyában: Laczkóné Dénes Orsolya felelős akkreditált közbeszerzési 

szaktanácsadó  

Műszaki szakterületen jártas szakember: Szántó Zsófia építész 

Pénzügyi szakterületen jártas szakember: Czinege Éva pénzügyi előadó 

Jogi szakterületen jártas szakember: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 3. 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Közbeszerzési és Beszerzési 

Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az „Úthálózat szilárd burkolattal történő ellátása” 

tárgyú – a Kbt. 115 § szerinti – hirdetmény közzététele nélküli eljárás ajánlattételi felhívását 

elfogadja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 3. 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az ajánlati felhívást az alábbi 

cégeknek küldi  ki:    Moha-Gép Kft. (2133 Sződliget, Rezeda utca 24.) 

         Unibau Kft. (8200 Veszprém, Csikász István utca 4/B) 

          Svarog Kft. (7030 Paks, Kurucz György utca 45.) 

          ALVEO Kft. (1037 Budapest, Harang utca 12. fszt. 1.) 

           UCM Kft. (2600 Vác, Zichy Hippolit utca 1.) 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 3. 



4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, és a 

hivatalos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadót, hogy gondoskodjon a szükséges 

intézkedések megtételéről ill. az ajánlattételi felhívás ajánlattevők részére történő 

megküldéséről. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester, Laczkóné Dénes Orsolya 

Határidő: 2017. május 3. május 10. 

 

 

 

 

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester átadja a szót Czinege Éva gazdálkodási és pénzügy 

ügyintézőnek. 

 

Czinege Éva gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző a képviselők megkapták az előterjesztést a 

kimutatásokkal   

 

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 313.060.315 Ft a 323.937.515 Ft 

előirányzathoz képest 10. 877.200 Ft csökkenést jelent.  

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege költségvetési szervenként a következőképpen változott: 

1. Csörög Község Önkormányzata              211.607.000 Ft-ról 199.712.000 Ft-ra,         

2. Csörögi Polgármesteri Hivatal             59.756.415 Ft-ról   59.857.315 Ft-ra, 

3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde    52.574.100 Ft-ról   53.491.000 Ft-ra módosult. 

 

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

a következő döntését:  

 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 6/2017.(V.04.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről 

szóló 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról   

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

 

 

3. Tájékoztató a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság BPM-

ÁHI/999-10/2017. számú ellenőrzési jelentéséről   
              
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 

megkapták. Kiemeli, hogy a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság 

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzést folytatott Csörög Község Önkormányzatánál és a Csörögi 



Polgármesteri Hivatalnál valamint a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde költségvetési 

szerveknél. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 68/B.§ (1) bekezdés alapján 

„A kincstár ellenőrzési jogköre a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás, 

térségi fejlesztési tanács és az általuk irányított költségvetési szerv 
a) számviteli szabályok szerinti könyvvezetési kötelezettségének, 

b) a 70. alcím alapján teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségek szabályszerű teljesítésének, 

c) az éves költségvetési beszámoló megbízható, valós összképének 

vizsgálatára terjedt ki. A MÁK által elkészített BPM-ÁHI/999-10/2017. számú ellenőrzési jelentést az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. Az ellenőrzési jelentésben megfogalmazott javaslatokra 

vonatkozóan költségvetési szervenként intézkedési terveket készítünk, melyet az előírt határidőre 

megküldjük a MÁK felé. Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató szíves tudomásul vételét.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

39/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyar Államkincstár Budapesti és 

Pest Megyei Igazgatóság BPM-ÁHI/999-10/2017. számú ellenőrzési jelentéséről szóló 

tájékoztatót tudomásul veszi. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy 

gondoskodjon az intézkedési tervek elkészítéséről és megküldéséről.    

Felelős:  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 3. 
 

 

 

4. Tájékoztató jelentés a Csörög településen végzett „Vis Maior” pályázat keretében 

elvégzett útkarbantartási munkákról. 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög település ebben az évben a 

tavalyi esőzések miatt tönkrement utak karbantartására központi forrásból anyagi 

„támogatást” kapott. 
A munkák mennyiségére, műszaki tartalmára vonatkozóan az előírásokat a Katasztrófavédelem 

felmérése alapján határozták meg. A kivitelezésre kiírt pályázatot a MOHA- gép kft nyerte el, míg a 

munkák műszaki ellenőrzésével a HUGA 2002 Ker. Szolg. Bt. lett megbízva. A konkrét műszaki 

ellenőrzést Huszák János végezte.A szerződéskötéseket követően a kivitelező és a műszaki ellenőr 

helyszíni bejárást tartottak a munkák ütemezésének meghatározása céljából. A március 27.-i helyszíni 

szemlét követően a kivitelező március 29.-én vonult fel a munkaterületre, és még aznap megkezdte a 

munkavégzést a graederezéssel. A gép az utcák meglévő szintkülönbségeit, kisebb kátyúi, mintegy 

saját anyagával egyenlíti ki, és alakítja a szükséges oldalesést. A „gyalulást” követően e szakaszok 

hengerlése kezdődött, először simító,- majd vibrációs hengerléssel. Kivitelező a munkavégzést 

naponta 7:00 – 7:30 között kezdte el és 16:30-ig végezte. 



A műszaki ellenőr – tekintettel a munkák jellegére és az egyéb körülményekre – naponta összesen 

mintegy 4-6 órát töltött a munkaterületen, melynek során meggyőződhetett a munkát végző 

gépkezelők hozzáértéséről, szakmai alkalmasságukról. A graederes gépkezelő a szintek kialakításánál 

figyelembe vette a helyi sajátosságokat és a tervben meghatározottakat. Kellő tapasztalattal 

„egyensúlyozta ki” a felületi egyenetlenségekből adódó föld mennyiség még kellően gazdaságos fel,- 

ill. kihasználását.  A követő hengerkezelő már viszonylag kevesebb energiával tudta megoldani a kellő 

tömörítést. A munka során kisebb mértékben meghibásodott henger a helyszínen került megjavításra, a 

jelenlévő munkatársak kvázi rutinból megoldották a feladatot. Ez is a munkatársak jó felkészültségét 

és kellő rugalmasságát jelenti. A szintek kialakítását követően került sorra a meghatározott utcák 

kőszórással való ellátása. Elején dolgozó gépkezelőt rövid időre elvezényelték, de pár nap múlva ismét 

ugyanaz a személy végezte a munkát, hasonlóan magas színvonalon, mint az első pár napban. A 

közben kialakult kisebb vastagsági problémát jelzéseink alapján szinte azonnal kijavították, pótolták. 

A kőszórásnál dolgozó segéderőkön is látszott a rutin, és fiatal koruk ellenére is jó érzékkel döntötték 

el pótlandó helyeket. Ezzel kapcsolatban sokat „segített” az időközben esett eső, és így még inkább 

javíthatóvá váltak a javítandó kátyúk.  A már „befejezett” utcáknál is jelentkeztek javítandó felületek, 

de ezeket közös helyszíni szemle alapján kivitelező javította. Nagyobb gondot jelenthet viszont a 

döntően fiatal gépkocsivezetők vezetési stílusa, amely az ilyen nem fixen beépített burkolatok, kátyúk 

tönkremenetelét gyorsítja meg ill., a mielőbbi újabb karbantartást kényszerítheti ki. 

Már munka közben is tapasztaltuk, hogy mintegy felavatva az új helyi autópályát a gépkocsivezetők 

erősen ráfékeznek, indulásnál kipörgetik a kerekeket, és a kanyarodásnál a jégen alkalmazott 

„kézifékes kanyarodással” is próbálkoztak. 

Összességében megállapítható, hogy a kivitelező az adott körülmények között jó színvonalú munkát 

végzett és az ár-érték arányt figyelembe véve is jelen állapotában megfelel a műszaki és pszichés 

elvárásoknak. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől a tájékoztató szíves tudomásul vételét.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

40/2017. (V.03.) Képviselő-testületi határozat 
 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörög településen végzett „Vis 

Maior” pályázat keretében elvégzett útkarbantartási munkákról szóló tájékoztatót tudomásul 

veszi.    
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 3. 

      

 

 5.    Egyebek 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az alábbi intézkedésekről tájékoztatja a képviselő testületet.  

1. Kormánytámogatással megvalósuló fejlesztések, kamerabővítés 

 A kamera rendszer kiépítéséhez elküldtem a vállalkozói szerződés javaslatot Dr. Nyitrai Judit 

ügyvédünknek, a műszaki értékeléshez a műszaki 



ellenőrnek. Ha megérkezik a válasz, akkor a kettő részt összedolgozva fog születni egy vállalkozói 

szerződés.  

2.Szemétlerakás 

Tettünk feljelentéseket, hogy nagy gumi bála maradványok vannak a volt lerakóhoz vezető út mentén.  

Sajnos a kilétére nem derült fény. Reklamáló levelet írok az üggyel kapcsolatban.  

Akár hányszor teszünk feljelentést, nincsen következmény, mert a tettes ismeretlen. Valami megoldást 

kell találni.  

 

5. Óvoda  

Megtörtént az óvoda műszaki bejárása. Bene Attila főépítész elkészíti a tervezetet a felmerült 

problémákra.   

 
 

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

rendkívüli nyílt ülését 18 óra 20 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2017. május 3-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 18.óra 22 

perckor.  

 

 

 

 

 Hegedűsné Kripák Ildikó                                  Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 


