Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 1/2018.
1. sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.) hivatalos
helyiségében 2018. február 20-án (kedden) 17.30 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános Képviselőtestületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmazza:
HATÁROZATOK:
1/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
2/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
3/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
4/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi
nyári zárva tartásáról
5/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról
6/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
7/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei
étkeztetéséről
8/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárainak véleményezéséről
9/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetésével
összefüggésben
10/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának
megállapításáról
11/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének
jóváhagyásáról
12/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági
tagok vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
13/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztásáról
14/2018. (II.20.)Képviselő-testületi határozat a „Védjük meg településünket, védjük meg a hazánkat”
felhíváshoz történő csatlakozásról
15/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat gyalogátkelőhely kiépítéséről a vasútállomás és a vele
szemben megépített buszmegálló között
16/2018.Z.(II.20.)Képviselő-testületi határozat a 109/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat
felülvizsgálatáról
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17/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Antal Péter tanácsnokká választásáról
18/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Kendrovszki József tanácsnokká választásáról
19/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat Grancsa Péter tanácsnokká választásáról

RENDELETEK:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete Csörög
Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete a helyi
népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete a Csörög
Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok
tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete Csörög
Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
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Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. február 20-án megtartott rendes nyílt
ülésén
Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár
(2135 Csörög, Arany János utca 53.)
Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Dr. Bonyhády Elemér László
Kendrovszki József
Pataki Ferenc Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Czinege Éva pénzügyi és gazdálkodási előadó
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 30 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.
Köszönti a jelenlévőket, a napirendek tekintetében kíván élni az Egyebek napirenden belül több levetése is
lesz az alábbiak szerint:
- Csatlakozási nyilatkozat elfogadása,
- döntés gyalogátkelőhely kiépítése ügyében,
- javaslat tanácsnokok választására, és
- javaslat a 109/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálatára.
Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Gergely László alpolgármester úr hitelesítse.
Ismerteti a fentiek szerint kiegészített napirendet.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. február 20-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester által ismertetett és a fentiek szerint módosított napirendet, és a hitelesítő kijelölését – 6 igen
szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, amely az alábbi:
Napirend előtt:
- Szóbeli 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. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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3. Döntés az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Döntés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
6. Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
7. Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
8. Rendeletalkotás a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
9. Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
10. A polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
11. A Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
12.Tájékoztató a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozatainak
nyilvántartásba vételéről
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke
13. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, HVI vezető
14. Egyebek
-

Döntés a „Védjük meg településünket, védjük meg a hazánkat” felhíváshoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

-

Gyalogátkelőhely kiépítése a vasútállomás és a vele szemben megépített buszmegálló között
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

-

Javaslat tanácsnokok választására
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Zárt ülés naprendje:
-

A 109/2017. (XII.12.) képviselő-testületi határozat felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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Napirend előtt:
- Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli beszámolót a képviselők megkapták.
Kiemeli, hogy felvette a kapcsolatot a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal a településről történő
biztonságos kijutás érdekében. Mint az itt élők saját tapasztalatból tudják két tűz között lehet csak elhagyni
járművel a községet. Az egyik a vasúti átjárás, a másik az egyre nagyobb közúti forgalmat bonyolító
Gödöllői útra történő ráhajtás. A Csörögi úti vasúti átjárónál kihelyezett kötelező haladási iránytábla csak
bonyolítja a helyzetet visszakanyarodó sáv hiányában. Ezért az itt élőknek rendkívül fontos ezen helyzet
mihamarabbi megoldása. Többszörös levélváltás, helyszíni szemle előzte meg azt a tanácskozást, mely már
konkrétumokat is tartalmazott a probléma kezelésére. 2018. február 07-én a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, a Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály osztályvezetője, a Magyar Közút Zrt
osztályvezetője, Pest megyei Igazgatója, a MÁV vezetői egyeztetést tartottak a településen. Abban
valamennyien egyetértettek, hogy a helyzet megoldást sürget. A vasúti pályakorszerűsítés eltolódása miattmely tartalmazza Csörög viszonylatában a közlekedésbiztonságos megoldást a közúti közlekedésre történő
kihajtásra – nyilvánvalóvá vált, hogy a kijárás biztosítását nem lehet tovább halogatni. Új elemként
bekerült a már többször szorgalmazott gyalogátkelőhely kiépítése a vasútállomás és a vele szemben
megépített buszmegálló között. A felek egyeztettek a következőkben: Amennyiben az önkormányzat
megtervezteti a jelzőlámpával ellátott gyalogátkelőhelyet, igyekeznek még 2018-ban a kiépítésre szánt
forrást biztosítani és megépíteni a gyalogátkelőt. A vasúti projektből kiemelhető a Csörögi út-Gödöllői út
vasúti átjárót összekötő szakasza. Ez is egy közlekedési lámpával ellátott kereszteződés. Összehangolást
kívánnak a jelzőlámpák, ami szintén megoldható. Ígéretet kaptunk rá, hogy a jövő évben költségeket is
terveznek ezekre a feladatokra és a kiépítés is megtörténik. Ezt követően a Komáromi utcánál lévő átkelőt
hangolják össze az így kialakult közlekedéssel. A gyalogátkelőhely tervezésére önkormányzatunk tervezői
árajánlatokat kért be, a költségvetésében biztosítja a kb. másfélmillió Ft-ot a tervek finanszírozására. Ezen
terveket eljuttatja a Magyar Közút ZRT-hez és az államtitkárságra. Bízunk benne, hogy még ebben az
évben biztonsággal kelhetünk át a Gödöllői úton. Szintén szóbeli említést is érdemel, hogy levelet írtam Dr.
Fűrész Tünde kormánybiztosnak a bölcsőde ügyében. Természetesen a kapott válaszról haladéktalanul
tájékoztatom a testület tagjait. Jeleztem dr. Rétvári Bence államtitkár úrnak is a helyi problémát a bölcsőde
megvalósításával kapcsolatosan. Egy komplett csomagot küldtem tájékoztatás végett. A Regionális
fejlesztési programokért felelős államtitkárságra levelet írtam a pályázatunkkal kapcsolatosan. Elindítottam
a DMRV ZRT a Kecskerágó településrészre vonatkozó vízjogi létesítési engedély kérelmet.
Kezdeményeztem a DMRV ZRT-nél Kecskerágó Gödöllő úti ingatlanjainak ívóvízzel történő ellátásának
lehetőségét. Ez ügyben levelet írtam Balogh Zsolt műszaki igazgatónak.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:

Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását a két
ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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Jegyzőkönyv rögzíti, hogy 17.45 perckor megérkezett Grancsa Péter képviselő a jelenlévő képviselők
száma 7 fő.

- Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselőknek elküldte azokat az írásbeli
információkat, amelyek 2017. december 06. – 2018. február 14. közötti időszakban keletkeztek ill. ezen
túlmenően örömmel válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság és a Polgármester
tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről.
Határidő: 2018.február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli
előterjesztést. Fent leírtak alapján kéri a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, és a
határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem,0 tartózkodás

3/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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Napirendek
1. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester elmondja, hogy a nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC.
törvény értelmében a fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi
időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. Kiemeli, hogy a pedagógusok
előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési
intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 30.§ (4) bekezdés
alapján a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus szabadságát - a tizenhat évesnél fiatalabb gyermek
után járó pótszabadság kivételével - elsősorban a nyári szünetben, óvodákban a július 1-jétől augusztus 31éig tartó időszakban kell kiadni, annak figyelembevételével, hogy a gyermekek óvodai nevelését a teljes
óvodai nevelési évben biztosítani kell. Ha a szabadság a nyári szünetben nem adható ki, akkor azt az őszi,
a téli vagy a tavaszi szünetben, a szünet munkanapjait meghaladó szabadságnapokat pedig a szorgalmi
időben, illetve a nevelési év többi részében kell kiadni. A fentiek alapján tehát a fenntartónak kell
meghatározni az óvoda nyári nyitva tartását, ugyanakkor erre az időszakra gondoskodni kell a zárva tartó
óvodába járó gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha szüleik a munkavégzésük, betegségük
vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.
Az intézmény nyári zárva tartása – az intézményvezető javaslata alapján - 2018. július 23. és 2018.
augusztus 17. közötti időszak (összesen: 4 hét). Nyitás augusztus 21. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet,
hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
4/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda - Bölcsőde
intézményben a nyári zárva tartás időpontját 2018. július 23. napjától – 2018. augusztus 17. napjáig
határozza meg.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy az önkormányzati óvoda nyári zárva tartásának
időpontjáról az intézményvezetőt értesítse.
Határidő: a döntést követő 5 munkanap
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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
7

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. A település köznevelési intézményében a 2018/2019. nevelési évre
történő óvodai beiratkozásra 2018. április 24-26. napokon 8.00 órától 16 óráig kerülne sor. A felvétel
tárgyában meghozott döntés szülővel való közlés határideje: 2018. május 29. Kéri a tisztelt Képviselőtestületet, 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 a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az önkormányzati fenntartású
köznevelési intézményben (2135. Csörög, Kossuth utca 21.) a 2018/2019. nevelési évre vonatkozóan az
óvodai általános felvétel (beiratkozás) időpontja:
2018. április 24-25-26. 8.00 - 16.00 óra között
Határidő: 2018. február 20.
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: 2018. február 20.
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: 2018. március.9.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

3. Döntés az óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsőde
vezetője az előterjesztés 1. melléklete szerint fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám
túllépés engedélyezése ügyében. A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a
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nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és annak 4. számú melléklete
határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális
létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz százalékkal
átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási
év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. A szülő gyermeke óvodai felvételét,
átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A fentiek alapján az óvodai csoportok – az
egységes óvodai csoport kivételével - minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma
20 fő lehet. Az óvodában az évközi létszámváltozás indokolja, hogy a Napocska csoport mellett a
Szivárvány csoport is a maximális létszám legfeljebb 20 %-kal történő létszám túllépéssel működjön.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot
elfogadni szíveskedjen.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
6/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. január 1. napjától 2018. augusztus
31. napjáig engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth u. 21.)
Szivárvány csoportja vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7)
bekezdése szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

4. Döntés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló
gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. Az új
szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes
képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A
személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési
díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 328/2011. (XII.29.) Korm. rendelet 13. §a tartalmazza a gyermekétkeztetés igénybevételének rendjét és szabályait, illetve az ezzel kapcsolatos
feladatokat. A jegyző minden egyes szünidei gyermekétkeztetés megkezdése előtt a helyben szokásos
módon, valamint az intézményi gyermekétkeztetést biztosító intézményeken keresztül felhívja a jogosultak
figyelmét a szünidei gyermekétkeztetésre, valamint annak időtartamára és helyszínére. 2018. évben a fenti
jogszabályi rendelkezések alapján Önkormányzatunknak a tavaszi, nyári, őszi és téli szünetekben kell a
gyermekétkeztetést biztosítania. Az étkeztetés formája napi egyszeri meleg étkeztetés. Tekintettel arra,
hogy az étel helyben történő elfogyasztására – arra alkalmas helyiség és a felügyelet hiánya miatt – nincs
lehetőség, így az étkezés egyszer használatos műanyag edényben kerül kiosztásra a 2135.Csörög, Kisfaludy
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u. 40. szám alatti helyszínen. Az egyszer használatos műanyag edények költségét, kb. 220.000.- Ft az
önkormányzat dologi kiadások terhére lehet biztosítani. Csörög településen kb.115 rászoruló gyermek
részére a déli meleg ételt és kiszállítását megbízási szerződés alapján a Vác és Vidéke Vendéglátó
Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. biztosítja. Így minden jogosult, aki igényli a
tavaszi, nyári, őszi, és téli szünidei étkeztetést az adott napokon, meghatározott időtartam alatt (12.0013.00) a kiértesítés szerinti helyszínen átveheti. Tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy a Korm. rendelet
21/C.§ (1) bek. b) pontja alapján a települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a
szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a rászoruló gyermekeken kívül további
gyermekek, így különösen a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek részére
ingyenesen biztosíthatja. A fenti jogszabályi rendelkezés az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés
kiterjesztését az önkormányzatok számára lehetővé teszi, ezért e tárgyban a költségvetési forrás figyelembe
vételével a Képviselő-testület döntése szükséges. A településen élő rendszeres gyermekvédelmi
kedvezményre jogosult kb. 60 gyermekre vonatkozóan a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidei ingyenes
gyermekétkeztetés kiterjesztéséhez – 55 munkanappal – 580.-Ft/fő/nap szolgáltatási költséggel – összesen
1.914.000.-Ft önkormányzati saját forrás szükséges, mivel a központi költségvetés erre fedezetet nem
biztosít. Mindezek alapján kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat megtárgyalni
és elfogadni szíveskedjenek.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és az „A” változat ”elfogadását egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és az „A” változat ”elfogadását egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
7/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hátrányos helyzetű,
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2018. évi tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei
gyermekétkeztetéséhez szükséges egyszer használatos műanyag edények költségére 220.000.- Ft-ot
biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 7. melléklet Kiadások 1.3 Dologi kiadások
sora terhére.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen élő rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 60 gyermek 2018. évi tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei
ingyenes étkeztetését nem támogatja, mivel a központi költségvetés erre a feladatra többletforrást
nem biztosít és az Önkormányzat költségvetésében erre fedezet nem áll rendelkezésre.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. február 20.

5. 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
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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 előterjesztés 1. melléklete szerinti levele alapján szükséges a
2018/2019. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokra vonatkozó tervezet véleményezése.
Tekintettel arra, hogy a 2018/2019. évre vonatkozó tervezetben szereplő általános iskolai körzethatárok
megegyeznek a jelenlegi felvételi körzethatárokkal, így a tervezet jóváhagyása javasolt. Kérem az
előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
8/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2018/2019. tanév általános
iskolai felvételi körzethatárai a 2017/2018. tanév felvételi körzethatáraival egyezően kerüljenek
megállapításra.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására.
Határidő: 2018. február 23.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6. Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017.
(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselőtestületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet
önkormányzati rendeletének módosítása az alábbi okokból indokolt:
1. A népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási
eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §-ában a képviselő-testület a helyi népszavazás
kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározására kapott felhatalmazást. A
helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számára vonatkozó külön
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önkormányzati rendeletalkotás okán az SZMSZ-ben a helyi népszavazásra vonatkozó rendelkezéseket
hatályon kívül kell helyezni.
2. Az SZMSZ 3. melléklete tartalmazza az Önkormányzat közfeladatait, és alaptevékenységeit jelölő
kormányzati funkciókat. A kormányzati funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM rendelet 1. §-a alapján egyebek mellett a
költségvetési szerv, valamint a helyi önkormányzat, nemzetiségi önkormányzat, társulás,
közfeladataikat és egyéb tevékenységeiket, azok bevételeit és kiadásait, költségeit és
eredményszemléletű bevételeit a rendeletben foglaltak szerint tartják nyilván és számolják el. Az
önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciói között jelenleg nem szerepel a szünidei
gyermekétkeztetés feladatellátás kormányzati funkció, ezért a „104037 Intézményen kívüli
gyermekétkeztetés” kormányzati funkció felvétele indokolt.
3. Az önkormányzati sport- és egészségügyi, közbiztonsági, továbbá környezetvédelmi feladatok hatékony
és felelős biztosítására három tanácsnok választása és ezzel összefüggő szabályozás jóváhagyása
javasolt a rendelet-tervezetben foglaltak szerint. Ennek figyelembe vételével elkészített és beterjesztett
rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. melléklete és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§a alapján elvégzett előzetes hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. Kérem
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a rendeletalkotási javaslatot
fogadja el.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal elfogadta a
következő rendeletét:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja az 1/2018.(II.21.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

7. Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az európai
polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92. §ában a képviselő-testület kizárólag a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok
számának meghatározására kapott felhatalmazást. A törvény értelmében a képviselő-testület köteles
elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati rendeletében meghatározott számú választópolgár
kezdeményezte, és kimondja, hogy a képviselő-testület által meghatározott szám nem lehet kevesebb a
választópolgárok tíz százalékánál, és nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál. Az eredeti
javaslatom az volt, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 20
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%-ban állapítsuk meg az új önkormányzati rendeletben. A Pénzügyi Bizottságon felvetett módosítást
elfogadva, 15%.-ban terjesztettem elő a mai ülésre a rendelet-tervezetet. A rendelet-tervezetet az
előterjesztés 1. melléklete és a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján elvégzett
előzetes hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A fentiek alapján kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a rendeletalkotási javaslatot
fogadja el.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal elfogadta a
következő rendeletét:
Szavazatarányok:
6 igen, 1 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 2/2018. (II.16.) önkormányzati
rendeletét a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

8.
Rendeletalkotás a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról,
természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1)
bekezdése alapján a képviselő-testület az önkormányzati képviselőnek, a bizottsági elnöknek, a bizottság
tagjának, a tanácsnoknak rendeletében meghatározott tiszteletdíjat, természetbeni juttatást állapíthat meg.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági
tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati
rendelete alapján 2016. január 1-jétől havonta a képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért
bruttó 42.500 Ft, az állandó bizottság elnöke - a képviselői tiszteletdíj és 34.800 Ft - azaz összesen: 77.300
Ft és az állandó biztosság nem önkormányzati képviselő tagja a képviselő havi tiszteletdíjának 50%-ának
összege alapján, kerekítve megállapított 21.300 Ft tiszteletdíjra jogosult. A tiszteletdíj mértékét 2018.
március 1. napjától képviselő esetében bruttó 47.500 Ft/hó, bizottság elnöke esetében bruttó
(47.500+40.000) 87.500 Ft/hó, tanácsnok esetében bruttó 57.500 Ft/hó, nem önkormányzati képviselő
külső bizottsági tag esetében - a kerekítés szabályait alkalmazva - 23.800 Ft/hó összegben javaslom
megállapítani. A fenti módosításokkal benyújtott rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. melléklete és a
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján elvégzett előzetes hatásvizsgálat eredményét
az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.
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Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a rendeletalkotási
javaslatot fogadja el.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal elfogadta a
következő rendeletét:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 3/2018. (II.16.) önkormányzati
rendeletét a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni
juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

9. Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottságon részletesen
megtárgyalták a költségvetésről szóló előterjesztést. Kiemeli, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi
CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtotta a 2018. évi
költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi XC.
törvényt alapul véve. A költségvetési rendelet felépítését, tartalmát, beterjesztésének módját és rendjét az
államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és annak végrehajtását a 368/2011. (XII.31.) Korm.
rendelet foglalja magában. Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2018. évi
költségvetési rendelet-tervezetét, és annak 1-10. mellékletét, valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a rendelet előkészítése során elvégzett előzetes
hatásvizsgálat összegzését. Tájékoztató jelleggel a rendelet-tervezet 11-16. mellékleteiben bemutatjuk a
2018. évi költségvetés összevont mérlegét közgadasági tagolásban, a 2018. évi összevont költségvetés
előirányzat-felhasználási tervet, a közvetett támogatásokat, a többéves kihatással járó döntések
számszerűsítése évenkénti bontásban, a 2019-2021. évekre tervezett összevont költségvetés keretszámait
főbb csoportokban és a céljelleggel nyújtott támogatásokat. A 2018. évi költségvetési rendelet-tervezet a
korrigált bázis szemlélet megtartásával, a Képviselő-testület által korábban hozott döntéseket, vállalt
kötelezettségeket, a jogszabályi rendelkezéseket alapul véve az érintettek javaslatainak figyelembe
vételével került összeállításra. A korábbi évhez hasonlóan a 2018. évi költségvetési rendelet előkészítése
során is figyelembe kellett vennünk számos jogszabály módosítást és a költségvetési egyensúly biztosítását.
A költségvetési rendelet-tervezet a gazdálkodásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelő bontásban
tartalmazza a 2018. évre tervezett bevételi és kiadási előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési
szervei szerint, elkülönítve a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat. Az Ávr. 27. § (1)
bekezdése alapján a költségvetési rendelet-tervezetet a jegyző egyeztette az önkormányzat irányítása alá
tartozó költségvetési szerv vezetőjével. Az egyeztető tárgyalásokról, azok eredményéről emlékeztető
készült, mely a Hivatalban megtekinthető. Ezt a költségvetést a hivatal új pénzügyi vezetője, Majer Kinga
instruálta. A benyújtott rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. melléklete és a jogalkotásról szóló 2010. évi
CXXX. törvény 17.§-a alapján elvégzett előzetes hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés 2. melléklete
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tartalmazza. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendelet-tervezetet tárgyalja meg és a
rendeletalkotási javaslatot fogadja el.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal elfogadta a
következő rendeletét:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 4/2018. (II.16.) önkormányzati
rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy kéri a képviselő-testület támogatását a
költségvetéssel összefüggő, alábbi határozati javaslatok elfogadásához is.
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
9/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 29/A. §, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 3. § (1)
bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011.(XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját bevételeit és adósságszolgálattal
kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő három évre szóló „kitekintést” az
előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3. melléklete szerinti pályázati úton igényelhető támogatásokra
vonatkozó pályázatokon részt kíván venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázatok
benyújtására, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére.
Határidő: a pályázati internetes felület megnyitását követő 30. nap
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzetgazdasági
Minisztérium belterületi utak fejlesztését támogató pályázaton részt kíván venni. A Képviselő-testület
felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésére, valamint forgalomtechnikai létesítmények telepítésére gondoskodjon a pályázat elkészítéséről
és felhatalmazza a pályázat aláírására, valamint a szükséges jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2018. május 30.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a közalkalmazottak 2018. évi
cafetéria juttatását és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. október 31.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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10. A polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a polgármester cafetéria juttatására vonatkozóan az alábbi
jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 151. §-a és 225/L §-a; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
73. §-a; a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-a. Az Mötv. 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri tisztség
ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg. A
Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők cafetéria-juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L.
§ (1) bekezdése szerint a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv.
151. §-át is. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. § (13) bekezdése szerint a szervezet személyi állományának egyes
csoportjai tekintetében nem állapíthat meg eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő választható
juttatásokat, ennek értelmében polgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az adott hivatalban a
közszolgálati tisztviselők számára meghatározottól. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a
polgármester 2018. évi cafetéria-juttatása a fentieknek megfelelően az ide vonatkozó törvény és a
Közszolgálati Szabályzat alapján kerül megállapításra. A fentiek figyelembe vételével kérem a T.
Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot hagyja jóvá.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
10/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 2018. évi
cafetéria juttatását közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,- Ft-ban határozza meg, a hivatali
közszolgálati tisztviselők számára megállapított összeggel megegyezően. A polgármester cafetéria
juttatása az ide vonatkozó törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján kerül megállapításra.
Határidő: azonnal
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

11. A Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik: A főállású polgármester évi
huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy munkanap pótszabadságra jogosult.
Hegedűsné Kripák Ildikó főállású polgármester asszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX.
törvény 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben 39 munkanap szabadságra jogosult
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az alábbiak szerint: Alapszabadság: munkanap/év 2018.01.01. – 2018.12.31.
25
nap, Pótszabadság:
munkanap/év 2018.01.01. – 2018.12.31.
14 nap. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselőtestületet az előterjesztés részét képező határozati javaslat elfogadására.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
11/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó,
főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2018. évben 39 munkanap szabadságra jogosult az
alábbiak szerint:
Alapszabadság: 25 munkanap/év
Pótszabadság: 14 munkanap/év
2017. évben fel nem használt szabadság: 0 nap
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 39
szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá:
Év

2018.

Hónap

Naptári nap megjelölése

Január
Február
Március
Április
Május
Június
Július
Augusztus
Szeptember
Október
November
December

munkanap

Igénybe venni kívánt
napok száma adott
hónapban
10
2

2
5
14
1
5

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Csörögi Polgármesteri Hivatal
Jegyzőjét, hogy a Polgármester részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2018. évre vonatkozó szabadság
értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a
nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.
Felelős: 1.-2. pont: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. pont: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Határidő: 1.-2. pont: 2018. február 20., 3. pont: 2018. december 31.
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12.Tájékoztató a polgármester, a képviselők és a nem
vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke

képviselő

bizottsági

tagok

Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 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. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a képviselő-testület tagjai, valamint a nem
képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek határidőre, 2018. január 31-ig eleget
tettek. A vagyonnyilatkozatokat a Csörögi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba vette, és gondoskodik
azok megfelelő kezeléséről. Előterjesztését kiegészíti azzal, hogy elmondja, hogy az előterjesztést a
Pénzügyi Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális Bizottság is
megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
12/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester, a képviselők, valamint a nem
képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul
veszi.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke

13. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző, HVI vezető
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a Magyarország Köztársasági Elnöke 2018. április 8-ára
tűzte ki a 2018. évi országgyűlési választásokat. Ezzel kezdetét vette a választásokra való felkészülés,
melynek egyik fontos eleme a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a következő 4 éves
időtartamra. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24. § (1) bekezdése rendelkezik a
szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztásáról. A településen két szavazókör került
kialakításra:1. számú szavazókör Csörög, Arany J. u. 53. Művelődési Ház,2. számú szavazókör Csörög,
Kossuth u. 21. Óvoda. A szavazatszámláló bizottságok tagjaira és póttagjaira a mellékelt határozati javaslat
szerinti személyekre teszek javaslatot. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti
döntést meghozni szíveskedjenek.
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
13/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI.
törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket megválasztja szavazatszámláló bizottságok
tagjává:
Dian Mihályné Csörög, Akácfa u. 14. tag
Oláh Károlyné Csörög, Vörösmarty u. 24. tag
Kendrovszkiné Lakatos Zsuzsanna Csörög, Kisfaludy u. 72. tag
Kurucz Istvánné Csörög, Kossuth u. 7. tag
Roskovics Lászlóné Csörög, Kossuth u. 36. tag
Dr. Kovács Gabriella Csörög, Szabadság u. tag
Verdes Beáta Csörög, Duna u. 19. póttag
Madarász Lászlóné Csörög, Arany J. u. 24. póttag
Drenkovics Jánosné Csörög, Kossuth u. 5. póttag
Veres Mária Csörög, Kisfaludy u. 2. póttag
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az elfogadott napirend alapján zárt
ülést rendel el 18.20 perckor. Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a zárt ülést külön jegyzőkönyv tartalmazza.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 18 óra 35 perckor a testületi ülést nyílt
üléssel történő folytatását rendeli el.

14. Egyebek
Döntés a „Védjük meg településünket, védjük meg a hazánkat” felhíváshoz történő csatlakozásról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy milyen tartalmú megkeresés érkezett
Polgármester társától. Kéri képviselőtársait, hogy támogassák ezen előterjesztést.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
14/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a „Védjük meg
településünket, védjük meg hazánkat” felhíváshoz, amelynek keretében:
- elutasítja a Soros-tervet, és azt, hogy a településünkön bevándorlást szervező irodát működtessenek,
- a településekre komoly fenyegetést jelentő tömeges betelepítés miatt felkéri Magyarország Kormányát,
hogy ha kell, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlás szervező Soros-szervezetek ellen.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
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Döntés gyalogátkelőhely kiépítéséről a vasútállomás és a vele szemben megépített buszmegálló között
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy nagyon fontos, hogy megoldjuk Csörög település
biztonságos bekapcsolását a közúti közlekedésbe. A polgármesteri beszámolóban részletesen vázolta az
eddig történt eseményeket. Jelen előterjesztés célja, hogy kapjon felhatalmazást a tervezői szerződés
megkötésére, hogy minél hamarabb indulhasson a munka.
Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság
is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
15/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megtervezteti azt a
gyalogátkelőhelyet, ami a vasútállomás és a vele szemben megépített buszmegálló között kerülne
kiépítésre. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a tervezői
szerződés aláírására.
2. Az 1.pontban megjelölt szerződés ellenértéke Csörög Község Önkormányzat 2018.évi költségvetésében
betervezésre került.
Határidő: 2018. február 20. ill. 2018. március 15.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Javaslat tanácsnokok választására
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselőtestületének módosított Szervezeti és Működési Szabályzata alapján közbiztonsági, környezetvédelmi
továbbá sport tanácsnok választható.Ezen feladatokra egyúttal konkrét személyi javaslatot is előterjesztek:
Antal Pétert jelölöm közbiztonsági, Kendrovszki Józsefet jelölöm környezetvédelmi és Grancsa Pétert
jelölöm sport tanácsnoki tisztségre. Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy az általam javasolt jelölteket
megválasztani, a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjenek.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következő
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
17/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Antal Péter helyi önkormányzati képviselőt
2018. március 1. napjától visszavonásig közbiztonsági tanácsnoknak megválasztja.
2. A tanácsnok feladatai:
- Koordinálja a térfigyelő kamerákkal és közbiztonsággal összefüggő tevékenységet.
- Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a közbiztonsági feladatok megszervezésére, fejlesztésére
- Biztosítja a közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések, pályázatok előkészítését
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- Évente beszámol a közbiztonsági tanácsnoki tevékenység végrehajtásáról
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
18/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kendrovszki József helyi önkormányzati
képviselőt 2018. március 1. napjától visszavonásig környezetvédelmi tanácsnoknak megválasztja.
2.A tanácsnok feladatai:
Koordinálja környezetvédelemmel összefüggő tevékenységet
Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a környezetvédelmi feladatok megszervezésére
Biztosítja a környezetvédelemmel kapcsolatos előterjesztések, pályázatok előkészítését
Évente beszámol a környezetvédelmi tanácsnoki tevékenység végrehajtásáról
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
19/2018. (II.20.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Grancsa Péter helyi önkormányzati képviselőt
2018. március 1. napjától visszavonásig sport tanácsnoknak megválasztja.
2.A tanácsnok feladatai:
- Koordinálja a sport feladatokkal összefüggő tevékenységet
- Javaslatot tesz a képviselő-testületnek a sport feladatok megszervezésére
- Biztosítja a sport feladatokkal kapcsolatos előterjesztések, pályázatok előkészítését
- Évente beszámol a sport tanácsnoki tevékenység végrehajtásáról
3. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2018. február 20.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület
rendes nyílt ülését 19 óra 00 perckor bezárta.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2018. február 20-i rendes nyílt üléséről készült jegyzőkönyv
lezárva 19 óra 05 perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Hitelesítette: Gergely László alpolgármester
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