
 

Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 79-2/2019.      

 

            

 

 

 

 

 

 

2.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Arany János 

utca 53.) szám alatti épületben 2019. február 13-án (szerda) 18.00 órai kezdettel megtartott 

rendes nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

 

4/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb 

polgármesteri intézkedésekről 

 

5/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester és a 

Jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

6/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról 

 

 

7/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a polgármester és a képviselők 

vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről 

 

 

8/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi költségvetéssel összefüggésben 

 

 

9/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a 2019/2020. nevelési év óvodai 

beiratkozásának módjáról és időpontjáról a Csörögi Csiri-Biri Óvodában 

 

 

10/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019. évi nyári 

zárva tartásáról 



11/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat Együttműködési megállapodás 

jóváhagyásáról az óvodai szociális segítő tevékenység működése kapcsán  

 

12/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a gyermekétkeztetéssel kapcsolatos 

önkormányzati döntések meghozataláról 

 

13/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2019. évre vonatkozó 

cafetéria juttatásának megállapításáról 

 

14/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2019. évi szabadság 

ütemezésének jóváhagyásáról 

 

15/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási megállapodásának módosításáról és 

a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodás elfogadásáról 

 

16/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló 

76/2018. (XI.28.) Kt. határozat módosításáról 

 

 

 

 

 

 

 

RENDELETEK: 

 

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019.(II.14.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2019. (II.14.) önkormányzati 

rendelete a köztisztviselők illetményalapjáról  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. február 13-én 

megtartott rendes nyilvános ülésén 

 

Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár 

  2135 Csörög, Arany János utca 53.     

 

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Antal Péter     képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér László  képviselő  

Kendrovszki József                 képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

          Riba Istvánné igazgatási főelőadó 

     Czinege Éva  pénzügyi előadó 

     Gáspár Tiborné óvodavezető  

 

              

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

Sándorné vezeti.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 18 óra 00 perckor megnyitja a rendes nyílt 

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

tagja jelen van, Grancsa Péter képviselő úr betegsége miatt nem tud az ülésen részt venni, így 

a rendes nyílt ülés 6 fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Pataki 

Ferencné képviselő hitelesítse.  

Továbbá bejelenti, hogy a 4., 5., 6., napirendi pontokat visszavonja.   

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. február 13-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett, módosított napirendet, és a hitelesítő kijelölését, 

6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az alábbi:  
 
 
 
Napirend előtt: 

 -  Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

    - Tájékoztató a Szociális Bizottság, a Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről 

 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 
 
 
 
 
 



N A P I R E N D 

 

NYÍLT ülés: 

 

1.  Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba  

 vételéről 

 Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

2.  Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

  Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

3.  Rendeletalkotás a köztisztviselők illetményalapjáról 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

4. Döntés a 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozásának módjáról és időpontjáról 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5.  Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6.  Együttműködési megállapodás az óvodai szociális segítő tevékenység működéséről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala   

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. A polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása  

   Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

9. A Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

  Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

 

10. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási 

megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási  

  megállapodás elfogadása 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

11. A Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló 76/2018. (XI.28.) Kt. határozat módosítása 

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Napirend előtt: 
 

 -   Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy mely polgármesteri intézkedések 

lettek megvalósítva.  

- Intézkedés történt az önkormányzati tulajdonú eszközök állapotáról, pótlási lista 

készült a beszerzendő fogyó eszközökről, anyagokról a falugazdálkodási feladatok 

ellátásához. 

- Arany János utcai ingatlan vízelvezetési problémájának megoldására intézkedési terv 

készült. Bejárati kapu előtti felhalmozott csapadékvíz elvezetésének megoldása, illetve 

a Kisebbségi Önkormányzat épületénél felhalmozódott csapadékvíz elvezetésére. A 

munkálatok ahogy engedi az időjárás elkezdődnek. 

- Óvoda ingatlanán a kerítés javítása. 

- A téli időjárást követően megalapozó szakmai felmérésre felkértem Huszák   János 

mérnök urat. Egyben felméri a forgalomtechnikai berendezések kihelyezésének 

szükségeségét.  

- Bejárás történt a Hársfa utca (Kisfaludy utca Arany János utca közötti szakaszának) 

„tartós” burkolattal történő ellátása felmérésére. Várjuk az árajánlatot, megoldási 

javaslatot. 

- Felmérés történt az Egészségház bekerítésének aktuális költségével kapcsolatosan.  

- A volt fiókgyógyszertár helyének hasznosítása érdekében felvettem a kapcsolatot a 

Váci Kórház szakrendelések vezetőjével. Azt beszéltük kicsi az esély arra, hogy 

szakorvost találjunk.  

- Hat gyógyszertár váci, illetve sződligeti, gödi Inczeffy patika lett megszólítva Csörög 

községben létesítendő fiók gyógyszertár lehetőségével. Eddig visszajelzés nem 

érkezett. Amennyiben a gyógyszertárak közül egyiktől sem kapunk kedvező 

visszajelzést újabb címeket keresek, illetve visszatérünk a szakrendelések 

szervezéséhez. 

- Egyeztetés történt a DUNAKANYAR OLDTIMER Egyesülettel a településünket 

érintő programról. Szóban a testületi ülésen tájékoztatom a képviselőket. 

- Március havi ünnepségek előkészítése koordinálása. 

- Nagycsoportos óvodások úszásoktatásának megszervezésére történt intézkedés az 

önkormányzat támogatásával a költségvetés függvényében. 

- Felülvizsgálatra készíttettem elő A Kisfaludy 40. sz alatti önkormányzati ingatlanra 

2008-ban készült tervet (sikertelen pályázatot nyújtottunk be) Harkácsi István építész 

tervezésében a szociális alapszolgáltatás, Gyermekjóléti és családsegítő szolgálat 

ellátás feltételeinek megteremtésére. 2019. február 14-én találkozom a tervezővel. 

Amennyiben a Modern falvak pályázati programon belül lesz lehetőség álljanak 

készen tervek erre a feladatellátásra. 

Kendrovszki József képviselő felveti, hogy a novemberi ülésen elhangzott egy autó 

megvétele, szeretné tudni, hol tart az ügy.   



Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az autó megvásárlása részletre történik, az 

első részlet kifizetése megtörtént, a második részlet kifizetése folyamatban van.   

Antal Péter képviselő szó volt a szelektív sziget megszüntetéséről, mégis tapasztal 

szemétlerakást. Jelzi, hogy a Székely Bertalan utca 17. szám előtt is szemétégetés folyik. 

Több köbméterről beszélünk.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a szükséges intézkedést megtesszük.   

Kendrovszki József képviselő felveti, hogy segélyt kérőknél, akik gondolja, hogy a Székely 

Bertalan és a Munkácsy Mihály utcaiak közül kerülnek ki legtöbben, olyan döntést javasol, 

hogy nem kaphatnak segélyt, míg a portájukat nem teszik rendbe.  

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

4/2019. (II.13.) 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: 2019. február 13.      

 

 

 

 

    - Tájékoztató a Szociális Bizottság, a Polgármester és a Jegyző átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A képviselő-testület a 2018. november 28.-i ülésén 

kapott tájékoztatást az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. 1. Jelen előterjesztés ezen 

pontja a 2018. november 23. – 2019. február 06. közötti időszakban hozott szociális, és 

közútkezelői tárgyú döntéseket mutatja be. 

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

Kendrvoszki József képviselő ismételten kéri, hogy vegyük figyelembe a segélyeknél a porta 

rendbetartását.  

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

 

 



 

 

 

 Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

5/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság, a 

Polgármester és a Jegyző tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

Határidő: 2019.február 13. 

 

 

 

 -  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.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

6/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. február 13. 

 

 

1. Napirend  

Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak 

nyilvántartásba  vételéről 

Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

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 Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester és az 

önkormányzati képviselők a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek. A 

vagyonnyilatkozatokat a Csörögi Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba vette, és gondoskodik 

azok megfelelő kezeléséről. Kérem, hogy a tájékoztatót tudomásul venni szíveskedjenek.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

7/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és az önkormányzati 

képviselők vagyonnyilatkozat-tételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi. 

Határidő: 2019. február 13. 

Felelős: Dr. Bonyhádi Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

 

 

2. NAPIREND 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről  

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

   

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

2019. évi költségvetési javaslatát a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 

2018. évi L. törvény és az elmúlt időszakban hozott képviselő-testületi döntések alapvetően 

meghatározzák.  Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 

a helyi önkormányzatok kötelező, törvényben meghatározott feladatai ellátásával kapcsolatos 

működési kiadásainak fedezetét a feladatfinanszírozás rendszeren keresztül, feladatalapú 

támogatással biztosítja, mely a jogszabályokban meghatározott közszolgáltatási szinthez 

igazodik. A feladatalapú támogatás kizárólag a kötelező feladatellátásra fordítható, melynek 

összegét a központi költségvetésről szóló törvény határozza meg. A helyi közügyek, valamint 

helyi lakosság alapvető létfeltételei, a gazdasági teljesítőképesség és lakossági igény függvényében 

helyben biztosítható önkormányzati közfeladatokat az Mötv. 13. § (1) bekezdése tartalmazza. Az 

önkormányzatoknál maradó feladatok nagyobb részét továbbra is a klasszikus értelemben vett 

önkormányzati feladatok (igazgatási feladatok, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi 

adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását a költségvetés a 2019. évben is az 

általános működési támogatások címen támogatja, amelynek keretében az önkormányzati 

hivatal fenntartásához és a településüzemeltetés költségvetéséhez járul hozzá a központi 

költségvetés. 



A központi költségvetés a helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati 

feladatainak támogatásán felül év közben bizonyos feltételek teljesülése és igénylés alapján 

további működési és felhalmozási kiegészítő támogatást biztosít. Ezek lehetnek: 

- helyi önkormányzatok működési célú kiegészítő támogatásai 

 jó adatszolgáltató önkormányzat támogatása 

- helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő támogatásai 

 önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések (pl. kötelező önkormányzati 

feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása; belterületi utak, járdák, hidak 

felújítása; óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás) 

 közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 

 önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása 

A fentieken túl az önkormányzatnak jogszabályban meghatározott módon lehetősége nyílhat 

az önkormányzati fejezeti tartalék terhére (rendkívüli működési támogatás) támogatást 

igényelnie, valamint egyes természeti károkból adódó, indokolt és szükséges védekezéssel 

összefüggő kiadások részbeni vagy teljes megtérítésre (vis maior támogatás). 

A költségvetési előirányzatok tervezésekor a kötelező önkormányzati feladatok végrehajtását 

biztosítani kell. Önként vállalt feladat a költségvetésben akkor tervezhető, ha annak pénzügyi 

fedezete az önkormányzat saját bevételéből megteremthető. Az önként vállalt feladat 

kiadásainak finanszírozása a kötelező önkormányzati feladat ellátását nem veszélyeztetheti.  

A jelenlegi és várható gazdasági-, pénzügyi helyzetben a 2019. évi gazdálkodás során kiemelt 

szempont: 

- az állami támogatás a mindenkori költségvetési törvény szerint vehető figyelembe és minden 

esetben a feladatok ellátásához a lehető legtöbb állami forrás bevonása szükséges,  

- a közfeladatokat ellátó intézményrendszer és a hivatal biztonságos működésének biztosítása, 

különös tekintettel a kötelező önkormányzati feladatokra, 

- az önkormányzat korábbi döntések és vállalt szerződéses kötelezettségek teljesítése, 

- folyamatosan biztosítani kell a bevételek és a kiadások egyensúlyát, 

- az önkormányzat valamennyi területén racionális, hatékony, eredményes gazdálkodást kell 

folytatni, 

- törekedni kell a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, és az esetleges új bevételi 

források (lehetőségek) felkutatására, 

- maximális figyelemmel kell lenni a pályázati lehetőségek kihasználására, továbbá 

- a működési kiadások (foglalkoztatáspolitikai célokhoz igazodó személyi juttatások és 

kötelező, valamint állami feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások, ezen túl az önként vállalt 

feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások) meghatározásakor a takarékos és hatékony 

gazdálkodás elvét kell érvényesíteni.  

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdésében foglalt 

kötelezettségemnek eleget téve benyújtom a 2019. évi költségvetési rendelet-tervezetet a 

Magyarország 2019. évi központi költségvetésről szóló 2018 évi L. törvényt alapul véve. A 

költségvetési rendelet felépítését, tartalmát, beterjesztésének módját és rendjét az 

államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) és annak végrehajtását a 368/2011. 

(XII.31.) Korm. rendelet foglalja magában. A költségvetési rendeletben működési hiány nem 

tervezhető. Az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi költségvetés összevont mérlegét közgadasági 

tagolásban,  a 2019. évi összevont költségvetés előirányzat-felhasználási tervet,  a közvetett 

támogatásokat,  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban,  a 



2020-2022. évekre tervezett összevont költségvetés keretszámait főbb csoportokban és a 

céljelleggel nyújtott támogatásokat.   

 

A 2019. 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 figyelembevételével került 

összeállításra. A korábbi évhez hasonlóan a 2019. 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 2019. évre tervezett bevételi és 

kiadási előirányzatokat az Önkormányzat és költségvetési szervei tekintetében, elkülönítve a 

kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatokat. A rendelet-tervezet szerinti 

költségvetési főösszeg 314.671.860 Ft, irányítószervi (önkormányzati) támogatás duplázódása 

nélkül 198.717.476 Ft  

Kendrovszki József képviselő kérdése, hogy a közfoglalkoztatottak bértámogatását ki 

fogjuk-e tudni használni? 

 

Czinege Éva pénzügyi előadó igen, az állam 100 %-ban lefinanszírozta.  

 

Kendrovszki József képviselő kérdezi, hogy a településen dolgozó közmunkások milyen 

felügyelet alatt dolgoznak.  

 

Riba Istvánné igazgatási főelőadó elmondja, hogy három részből tevődik össze a közmunka 

program Csörögben. Az egyik a saját pályázatunk alapján, a másik a VGT-vel kötött 

szerződés alapján, a harmadik pedig a VGT-nek a saját alkalmazásában álló 

közfoglalkoztatottak, akiknek ők adják ki a munkát, ők ellenőrzik annak elvégzését, mi nem 

fizetünk utánuk havonta díjat.   

 

Kendrovszki József képviselő kérdezi, hogy a gyermekvédelmi támogatás, amit Erzsébet 

utalványban kaptak, továbbiakban milyen formában fogják kapni az érintettek? 

 

Riba Istvánné igazgatási főelőadó egyelőre még nincs róla szó, hogy megszűnik. Az 

államkincstár fog tájékoztatni. Még nem tette meg.  

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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 és határozati javaslatot.   

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 1/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről 



A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

  

 

 

 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

8/2019. (II.13.) 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 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklete szerinti pályázati úton igényelhető 

támogatásokra vonatkozó pályázatokon részt kíván venni. A Képviselő-testület felhatalmazza 

a polgármestert a pályázatok benyújtásához szükséges képviselő-testületi döntéshozatal 

előkészítésére és beterjesztésére. 

Határidő: 2019. február 13., illetve értelemszerűen 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a közalkalmazottak 

2019. évi cafetéria juttatását és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy támogatja az 

önkormányzat tulajdonában álló Orvosi Rendelő (2135 Csörög, Csépány u. 1864/7 hrsz.-ú) 

ingatlan bekerítését és felkéri a polgármestert a megvalósítási javaslat beterjesztésére.         

Határidő: 2019. április 16. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 

3. NAPIREND 

Rendeletalkotás a köztisztviselők illetményalapjáról 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdése alapján lehetővé vált, hogy a 

helyi önkormányzat képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően – a Kvtv. (1) bekezdésben 

meghatározott 38.600 Ft-nál magasabb összegben állapítsa meg a hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot.  Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 2/2019. (I.21.) számú határozatában úgy döntött, hogy a 2019. évre 

vonatkozó illetményalapot 2019. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal önkormányzati 

rendeletben a Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46.380 forintban 

állapítja meg. A rendelet tervezetet az előterjesztés 1. melléklete és a rendeletalkotáshoz a 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerinti előzetes hatásvizsgálatot az 

előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a rendelalkotási javaslatot fogadja el.  

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 2/2019. (II.14.) 

önkormányzati rendeletét a köztisztviselők illetményalapjáról  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

4. NAPIREND 

Döntés a 2019/2020. nevelési év óvodai beiratkozásának 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.  



A 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,  

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 2019/2020. nevelési évre történő óvodai 

beiratkozásra 2019. május 07.-08.-09. napokon 7.30 órától 15 óráig kerülne sor. A felvétel 

tárgyában meghozott döntés szülővel való közlés határideje: 2019. június 07.  

 

Kérem a Tisztelt 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 egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

9/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.  Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörögi Csiri-

Biri Óvodában (2135. Csörög, Kossuth utca 21.) a 2019/2020. nevelési évre vonatkozóan az 

óvodai általános felvétel (beiratkozás) időpontja: 

                                      2019. május 07.,08. és 09. napokon 7.30 - 15.00 óra között  

Határidő: 2019. február 13.  

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: 2019. február 13. 

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: 2019. február 28. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

5. NAPIREND 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról 

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti közneveléstől szóló 

2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó dönt az óvodába 

történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves 

nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (7) 

bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a szülők - a 

házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február 

tizenötödikéig, a nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást 

megelőzően a szülőket tájékoztatni kell. A fentiek alapján a fenntartónak a tárgyév február 

15-ét megelőzően kell meghatározni az óvoda nyári zárva 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 óvoda nyári zárva tartására a Csörögi Csiri-Biri 

Óvoda 2018/2019-es munkaterve alapján 2019. július 22. napjától 2019. augusztus 20. 

napjáig terjedő időszak javasolt. 

  

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

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

10/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

intézményben a nyári zárva tartás időpontját 2019. július 22. napjától – 2019. augusztus 20. 

napjáig határozza meg.  

Határidő: 2019. február 13.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  



 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az önkormányzati óvoda nyári zárva 

tartásának időpontjáról az intézményvezetőt értesítse. 

Határidő: a döntést követő 5 munkanap  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  
 
 

6. NAPIREND 

Együttműködési megállapodás az óvodai szociális segítő tevékenység 

működéséről 

   Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 39. § (3a) pontja, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek 

szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 

értelmében 2018. szeptember 1. napjától bevezetésre került az óvodai és iskolai szociális 

segítő szolgáltatás. A Gyvt. 40/A. § (1) bekezdése szerint „Család- és gyermekjóléti 

központnak az a járásszékhely településen működő gyermekjóléti szolgálat minősül, amely 

önálló intézményként, illetve szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként 

működik.  

Az NM rendelet szerint:  

„25. § (1) értelmében az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás a gyermek 

veszélyeztetettségének megelőzése érdekében a szociális segítő munka eszközeivel 

támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermeknek, a gyermek családjának és a 

köznevelési intézmény pedagógusainak. 

(2) Az óvodai és iskolai szociális segítő egyéni, csoportos és közösségi szociális munkát 

végez, valamint gyermek- és ifjúságvédelmi feladatokat lát el. Ennek keretében segíti 

a) a gyermeket a korának megfelelő nevelésbe és oktatásba való beilleszkedéséhez, valamint 

tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái fejlesztésében, 

b) a gyermeket a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállalásához kapcsolódó 

lehetőségei kibontakozásában, 

c) a gyermek tanulmányi kötelezettségeinek teljesítését akadályozó tényezők észlelését és 

feltárását, 

d) a gyermek családját a gyermek óvodai és iskolai életét érintő kérdésekben, valamint 

nevelési problémák esetén a gyermeket és a családot a közöttük lévő konfliktus feloldásában, 

e) prevenciós eszközök alkalmazásával a gyermek veszélyeztetettségének kiszűrését és 

f) a jelzőrendszer működését. 

(3) Ha a köznevelési intézmény foglalkoztat gyermek- és ifjúságvédelmi felelőst, az 

intézményt érintő gyermekvédelmi feladatokat az óvodai és iskolai szociális segítő a 

gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel együttműködésben látja el. 

26. § (1) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás ellátásáról a család- és 

gyermekjóléti központ együttműködési megállapodást köt a köznevelési intézménnyel. 

(2) Az (1) bekezdés szerinti együttműködési megállapodás tartalmazza 

a) az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatást nyújtó személy megnevezését, valamint a 

szolgáltatás célját, tartalmát, helyszínét és annak megjelölését, hogy az óvodai és iskolai 

szociális segítő mely időpontban látja el tevékenységét az intézményben, és 

b) a köznevelési intézmény nyilatkozatát arról, hogy biztosítja 



ba) az óvodai és iskolai szociális segítő bejutását az intézménybe és 

bb) a szolgáltatás nyújtásához szükséges külön helyiséget és az infrastruktúrához való 

hozzáférést 

(3) Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás nyújtása a miniszter által jóváhagyott 

módszertan alapján folyik. 

Az önkormányzatot, az általa fenntartott család- és gyermekjóléti központ speciális 

szolgáltatásként nyújtott óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység ellátására támogatás 

illeti meg.  A támogatási összeg magába foglalja a személyi és tárgyi feltételek, fenntartási 

költségek biztosításának költségét is.  A Váci Család– és Gyermekjóléti Központ és a Csörögi 

Csiri-Biri Óvoda között 2018. szeptember 1. napjától határozatlan időre létrejött óvodai és 

iskolai szociális segítő tevékenység működéséről szóló együttműködési megállapodáshoz (1. 

melléklet) fenntartói egyetértés is szükséges.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

11/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a Váci Család– és 

Gyermekjóléti Központ és a Csörögi Csiri Biri Óvoda között 2018. szeptember 1. napjától 

határozatlan időre létrejött óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység működéséről szóló 

együttműködési megállapodással és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.   

Határidő: 2019. február 13. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

7. NAPIREND 

  Gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntések meghozatala   

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy jelen előterjesztés az óvodai 

gyermekétkeztetés és a rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése biztosításával kapcsolatos:  

Gyermekétkeztetés biztosítására Szolgáltatási szerződés felülvizsgálata 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 72/2018. (XI.28.) Képviselő-

testületi határozatával felkérte a polgármestert, hogy a Vác és Vidéke Vendéglátó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződést a 



rendeletmódosítás alapul vételével vizsgálja felül. Az Önkormányzat és a Vállakozó között 

2016. május 1. napján gyermekétkeztetés biztosítására létrejött szolgáltatási szerződés 

felülvizsgálata megtörtént és annak módosítását az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.   

 2. Szünidei gyermekétkeztetés biztosítása 

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. 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. Az Önkormányzat a 

szünidei gyermekétkeztetést a 36/2016.(IV.26.) Képviselő-testületi határozat alapján Vác és 

Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft.-vel megkötött 

szerződés alapján biztosította, amelyért a megrendelt szolgáltatásért bruttó 580 Ft/fő/nap 

étkezési díj alapján kiszámított díjat térítette meg.  A Vác és Vidéke Vendéglátó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezető, Kosztyán Attila ajánlata 

alapján a 2019. évben a szünidei étkeztetés nyersanyagnormáját bruttó 420 Ft/fő/nap és az 

átadási árát bruttó 610 Ft/fő/nap összegben kívánja biztosítani. Az ajánlatot az előterjesztés 2. 

melléklete tartalmazza. Tekintettel arra, hogy a déli meleg főétkezés helyben történő 

elfogyasztására nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés ételszállító dobozban történő 

elvitelével biztosítható, melynek költségét a fenti emelt díj tartalmazza. A Magyarország 

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény kötött felhasználású támogatást 

biztosít önkormányzatunknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés 

feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz, amelynek összege a 2019. évben is 570 

Ft/fő/nap.  A 2019. évben megrendelt szünidei étkeztetés szolgáltatásért a bruttó 610 Ft/fő/nap 

étkezési díj alapján kiszámított díj és a központi költségvetési támogatás közötti többlet 

kiadás a tárgyévi szociális ellátások kerete terhére biztosítható.  

A fentiek figyelembevételével a 2019. évi szünidei gyermekétkeztetésre bruttó 610 Ft/fő/nap 

étkezési díjjal a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú 

Kft.-vel a 2016. május 25. napján kelt megbízási szerződés hatályon kívül helyezésével, az 

előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal új szerződés megkötése javasolt.  

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

12/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Önkormányzat és a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. között a gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó szolgáltatási szerződés 



módosítást az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a 

polgármestert annak aláírására.  

 

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

Önkormányzat és a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. között a 2019. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó 

megbízási szerződést az előterjesztés 2. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Határidő: 2019. február 13., szerződés aláírására 2019. február 20. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

8. NAPIREND 

A Polgármester 2019. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása  

   Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző ismerteti, 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. A 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 polgármesternek 2019. január 1. - 

október 11. közötti időszakra vonatkozóan az évi 200.000 Ft cafetéria keretből időarányosan 

összesen – a közterhekkel együtt - bruttó 150.550 Ft juttatás állapítható meg a vonatkozó 

rendelkezések és a Közszolgálati szabályzat figyelembevételével.  

 

A fentiek figyelembe vételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot 

hagyja jóvá. 

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



13/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Hegedűsné Kripák Ildikó 

polgármester cafetéria-juttatását 2019. január 1.-től 2019. október 11. napja közötti időszakra 

a közterheket is tartalmazóan bruttó 150.550, - Ft-ban határozza meg.   

Határidő: 2019. február 13.  

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

 

9. NAPIREND 

A Polgármester 2019. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvényt 225/C §-a egyértelműen meghatározza a polgármesternek járó alap- és 

pótszabadság mértékét, a szabadság tervezésének és kiadásának szabályait. Ennek alapján a 

Képviselő-testületnek, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának a tárgyév 

február 28. napjáig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését. A 

szabadságot a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, attól csak rendkívüli – a törvényben 

meghatározott – esetben és módon lehet eltérni. A jegyző által - a polgármester szabadságáról - 

vezetett nyilvántartás szerint a polgármester 2018. évre megállapított szabadság napjainak száma 

39 nap, ebből igénybe vett szabadság napok száma 31 nap. A következő évre átvihető szabadság 

napjainak száma 8 nap, melyet 2019. március 31. napjáig kell igénybe vennie. A 2019. évben - a 

helyi önkormányzati választások figyelembe vételével 30 nap alapszabadság és a 2018. évről 

áthozott 8 nap szabadság alapján - a polgármesternek 38 nap szabadság állapítható meg.  

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést tárgyalja meg és a 

határozati javaslatot fogadja el. 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

14/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hegedűsné 

Kripák Ildikó főállású polgármester a 2019. évben 38 munkanap szabadságra jogosult az 

alábbiak szerint:  



Alapszabadság: 30 munkanap       

2018. évben fel nem használt szabadság: 8 nap  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 30   

munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni 

kívánt napok száma 

adott hónapban 

               

 

 

 

 

   2019. 

Január 01. 2-3, 9, 29-30 5 

Február 18-22 5 

Március 11-14 4 

Április 15-18 4 

Május 20-24 5 

Június 11-17 5 

Július 22-26 5 

Augusztus 12-16 5 

Szeptember   

Október 11.   

   

   

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Csörögi 

Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a Polgármester részére a jelen határozat 1. pontja 

szerint a 2019. 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: 2019. február 13., 3. pont: 2019. október 11. 

 

 

 

 

10. NAPIREND 

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása társulási 

megállapodásának módosítása, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt 

társulási   megállapodás elfogadása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Sipos Zsuzsa a Veresegyházi 

Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása referense az alábbiakról tájékoztatott:  



Az Mötv. 94. § (2) bekezdése értelmében „a társulási tanácsot a társult önkormányzatok 

képviselő-testületei által delegált tagok alkotják, akik a megállapodásban meghatározott 

számú szavazattal rendelkeznek. 2014. novemberétől a társult önkormányzatok Képviselő-

testületei a település polgármesterét delegálta a társulási tanácsba. Dr. Sajó Gyula 

Váckisújfalu polgármestere 2019. január 14-én lemondott polgármesteri tisztségéről. 2019. 

január 23-ától Váckisújfalu Község alpolgármestere Szilágyi Gábor látja el a polgármesteri 

feladatokat. A képviselő-testület – dr. Sajó Gyula polgármesteri megbízatásának megszűnése 

miatt – 4/2019. (I.23.) számú Kt. határozata értelmében 2019. január 23-tól a Társulásba 

Szilágyi Gábor alpolgármestert delegálja. A polgármesteri tisztség megszűnésével és az új 

delegált kijelölésével a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

társulási tanácsában Dr. Sajó Gyula alelnöki tisztsége is megszűnik, a továbbiakban az 

alelnöki feladatokat dr. Pásztor László – aki jelenleg a Társulás másik alelnöke – Erdőkertes 

polgármestere látja el. Fenti személyi változások teszik indokolttá a Társulási megállapodás 

módosítását, melyet valamennyi tagönkormányzatnak el kell fogadnia ahhoz, hogy az új 

megállapodás hatályba léphessen. 

Fent leírtak alapul vételével kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést 

megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen. 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

15/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási Megállapodás módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási Megállapodást.  

Határidő: 2019. február 13. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

dokumentum aláírására és felkéri, hogy ezen döntésről szóló határozatát juttassa el a Társulás 

email és postacímére (Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 
2112 Veresegyház Pf. 21.). 
Határidő: 2019. február 28. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 



 

11. NAPIREND 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programról szóló 76/2018. (XI.28.) Kt. határozat módosítása 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról a 76/2018. (XI. 28.) KT 

határozat 1. pontjában az alábbiak szerint hozta meg döntését:   

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

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) 

bekezdése alapján az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 2018-2022. időszakra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.  A Helyi Esélyegyenlőségi Program 

5 éves időtartamát a 2018. november 28-i kihirdetés napjától kell megállapítani, amely 

helyesen 2018-2023.  Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a 76/2018. (XI.28.) Kt. 

határozatban a „2018-2022” szövegrész „2018-2023” szövegrészre módosuljon. Jelen 

módosítás a Kt. határozat egyéb rendelkezését nem érinti. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

  

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

          

Pataki Ferencné 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

16/2019. (II.13.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 76/2018. (XI.28.) Kt. határozatában 

megjelölt „2018-2022” szövegrész helyébe 2018-2023” szövegrész lép. 

A módosítás a Kt. határozat egyéb rendelkezését nem érinti. 

Határidő: 2019. február 13. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

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

testület 2019. február 13-i rendes nyílt ülését 18 óra 40 perckor bezárta.  

 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testült 2019. február 13-i rendes nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv lezárva 18 óra 45 perckor.  

 



 

 

  

  Hegedűsné Kripák Ildikó                          Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                        jegyző 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Pataki Ferencné képviselő                              


