
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 79-3/2019.      

 

            

 

 

3.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Akácfa utca 

30.) szám alatti épületben 2019. március 18-án (hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott 

rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

17/2019. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a területi védőnő közalkalmazotti 

jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről  

 

18/2019. (III.19.) Képviselő-testületi határozat az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási 

Tanácsba delegálásról 

 

19/2019. (III.19.) Képviselő-testületi határozat a nem közművel összegyűjtött háztartási 

szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatási szerződés jóváhagyásáról 

20/2019. (III.19.) Képviselő-testületi határozat az Esély Szociális Alapellátási Központ 

által ellátott szolgáltatások térítési díjairól  

 

21/2019. (III.19.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Vízkorlátozási Tervének 

jóváhagyásáról 

 

22/2019. (III.19.) Képviselő-testületi határozat „Vác Környéke Egészségéért” 

Konzorciummal a „Három generációval az egészségért” tárgyú pályázathoz 

együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyásáról   

 

 

 

RENDELETEK:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2019. (III.19.) önkormányzati 

rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó 

közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. március 18-án 

megtartott rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal  

  2135 Csörög, Akácfa utca 30.     

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Dr. Bonyhády Elemér László  képviselő  

Kendrovszki József                 képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

          Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

 

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

Sándorné vezeti.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-

testületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen 

van, Antal Péter képviselő úr jelezte távolmaradását, megállapítja, hogy a rendkívüli nyílt ülés 

5 fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Dr. Bonyhády Elemér László 

képviselő úr hitelesítse.  

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. március 18-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet, és a hitelesítő kijelölését, 5 igen 

szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete, amely az alábbi:  
 

N A P I R E N D 

NYÍLT ülés: 

 

1. Döntés területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetéséről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

 

2. Döntés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanácsba delegálásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési 

díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



5. Döntés Csörög Község Vízkorlátozási Tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. Döntés „Vác Környéke Egészségéért” Konzorciummal a „Három generációval az 

egészségért” tárgyú pályázathoz együttműködési szándéknyilatkozat jóváhagyásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

1. NAPIREND 

Döntés területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetéséről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1997. évi XXXIII. törvény 30.§ (4)
 
bekezdése alapján

 
a közalkalmazotti jogviszonyt 

felmentéssel meg kell szüntetni, ha a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi 

LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdésében foglalt feltételt legkésőbb a felmentési idő leteltekor 

teljesítő közalkalmazott kérelmezi. A Tnytv. 18.§ (2a) bekezdés szerint „Öregségi teljes 

nyugdíjra életkorától függetlenül jogosult az a nő is, aki legalább negyven év jogosultsági 

idővel rendelkezik.” Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti írásos kérelme szerint 2019. november 1. napjától nyugdíjba kíván 

vonulni, amelyhez a jogosultsági idő igazolásáról szóló nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv 

határozatát is becsatolta. A Kjt 33.§ (1) bekezdés alapján a felmentési idő legalább 60 nap, de 

a 8 hónapot nem haladhatja meg. A. Kjt. 33.§  (2) bekezdés  szerint  30  év után további  6  

hónap  felmentési idő illeti meg Sulyánné Kalácska Katalin védőnőt.  A fentiek alapján az 

összesen 8 hónap felmentési idő kezdete 2019. március 01., a közalkalmazotti jogviszonya 

megszűnésének időpontja pedig 2019. október 31. napja. A Kjt. 33.§ (3) bekezdése alapján a 

munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a 

munkavégzés alól. A munkavégzés alóli mentesítés ideje a közalkalmazottal egyeztetve 2019. 

július 01. napjától 2019. október 31. napjáig tart. A közalkalmazottak jogállásáról 1992. évi 

XXXIII. törvény 83/A. § (1) bekezdése esetén az önkormányzattal közalkalmazotti 

jogviszonyban álló esetében – a helyi önkormányzatokról szóló törvény eltérő rendelkezése 

hiányában – a kinevezés és a felmentés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, 

az egyéb munkáltatói jogokat pedig a polgármester gyakorolja. 

 

Sulyánné Kalácska Katalin védőnő annyival egészíti ki az előterjesztést, hogy a felmentési 

idő letelte után vállalkozási formában kívánja folytatni a védőnői feladatokat Csörögben.  

 

Dr. Bonyhády Elemér képviselő ezen alkalmat is megragadva, köszönetét fejezi ki - 

egyetértve ezzel a jelenlévő képviselőkkel - Sulyánné Kalácska Katalin védőnőnek, a hosszú 

évek alatt ellátott magas szakmai színvonalú feladatellátás miatt.   

 

Kérem 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: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



17/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sulyánné Kalácska 

Katalin védőnő közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő 

kezdő időpontja 2019. március 01. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2019. 

július 01. – 2019. október 31. napja közötti időszak.  

Határidő: 2019. március 18.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

 

2. NAPIREND 

 

Döntés az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulási Tanácsba delegálásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, az Észak - Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnöke az 

előterjesztéshez csatolt levele értelmében a soron következő Társulási Tanács ülésének 

törvényes megtartásához Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete által delegált tag 

személyére vonatkozó képviselő-testületi döntés megküldése 2019. március 20-i határidővel 

szükséges. A Társulási Tanácsba kizárólag a képviselő-testület tagja (a polgármester, az 

alpolgármester, illetve a képviselő) delegálható, és a tagönkormányzatok képviselő-

testületeinek határozatot kell hozniuk a Társulási Tanácsba delegált személy mellett az 

akadályoztatás esetére megjelölt helyettesítő személyről is, aki szintén kizárólag a képviselő-

testület tagjai közül kerülhet ki. Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy Csörög 

Község Önkormányzat képviseletének ellátására a polgármesteri tisztség megszűnéséig 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármestert, a polgármester akadályoztatása esetére az 

önkormányzati képviselő mandátumának megszűnéséig Kendrovszki József képviselőt 

delegálja.    

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

javaslatot támogatni szíveskedjék. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

18/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 94. § (2) bekezdése alapján 

2019. március 18. napjától Csörög Község Önkormányzat képviseletének ellátására a 

polgármesteri tisztség megszűnéséig Hegedűsné Kripák Ildikó polgármestert, a polgármester 

akadályoztatása esetére az önkormányzati képviselő mandátuma megszűnéséig Kendrovszki 

József képviselőt delegálja az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Tanácsába.   

Határidő: 2019. március 18. 



Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

2.  Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti döntést az Észak – Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális 

Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás elnökének küldje meg. 

Határidő: 2019. március 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

3. NAPIREND 

Rendeletalkotás a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megkéri a Jegyző asszonyt, hogy ismertesse az 

előterjesztést.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az 1995. évi LVII. törvény a 

vízgazdálkodásról IX/A. fejezete rögzíti a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás szabályait. A Vgt. 4. § (2) bekezdés d) pontja szerint 

a települési önkormányzat – a vízgazdálkodási tevékenységek, mint közfeladatok 

(közszolgáltatások) körében – köteles gondoskodni a településen található szennyvízbekötés 

nélküli ingatlanok esetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésének 

szervezéséről és ellenőrzéséről, mely feladat ellátása a törvény 4. § (3) bekezdése szerint a 

képviselő-testület hatáskörébe tartozik. A Vgt. 45. § (6) bekezdése felhatalmazást ad a 

települési önkormányzat képviselő-testületének, hogy a törvény 44/C. § (2) bekezdésében 

meghatározottak szerint a fent említett közszolgáltatás részletes szabályairól rendelkezzen. A 

Vgt. 44/G § (1) bekezdés e kimondja, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete a 

közszolgáltatás ellátására írásban szerződést köt közszolgáltatóval. Jelen előterjesztés célja a 

nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatásról 

szóló rendelet megalkotása. A rendelet-tervezetet az előterjesztés 1. számú melléklete, a 

közszolgáltatási szerződést az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. A 

rendeltalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatot az előterjesztés 3. számú melléklet 

összegzi.  A fentieken túlmenően jelezni szeretné, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 

törvényességi felügyeleti szakügyintézője, Dr. Mónus Edit Asszony un. szakmai 

segítségnyújtást küldött az érintett jegyzőknek, a mielőbbi hiányosságok rendezése érdekében. 

Ennek alapul vételével készítettük el az előterjesztést. 

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

meghozza a következő rendeletét:   

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 3/2019.(III.19.) 

önkormányzati rendeletét a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz 

begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 



 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

Fentieken túlmenően, ezen napirendhez kapcsolódva, a képviselő-testület az alábbi 

szavazatarányokkal meghozza a következő határozatát:    

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

19/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert Csörög község 

közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére 

irányuló kötelező közszolgáltatás ellátása tárgyában az előterjesztés 2. számú melléklete 

szerinti tartalommal közszolgáltatási szerződés megkötésére. 

Határidő: 2019. március 18., szerződéskötésre 2019.  március 31. 

Felelős:  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

4. NAPIREND 

Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési 

díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

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

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoc.tv.) 92. § (1)-(2) bekezdése 

szerint a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a 

fizetendő térítési díjakról (nappali ellátás, szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) ha a 

fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási megállapodásban megjelölt székhely 

szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban meghatározottak szerint 

rendeletet alkot. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjai 

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

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

gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások ellenértékeként megállapított összeg (a 

továbbiakban: intézményi térítési díj). Az intézményi térítési díjat a fenntartó tárgyév április 

1-jéig állapítja meg. Az intézményi térítési díj összege nem haladhatja meg a szolgáltatási 

önköltséget. Az intézményi térítési díj év közben egy alkalommal korrigálható. Az intézményi 

térítési díjat integrált intézmény esetében is szolgáltatásonként kell meghatározni, ilyen 

esetben az önköltség számítása során a közös költségelemeket a szolgáltatásonkénti közvetlen 

költségek arányában kell megosztani. (3) A személyi térítési díj összege önkormányzati 

intézmény esetén a fenntartó rendeletében foglaltak szerint, egyéb esetben a fenntartó döntése 

alapján csökkenthető, illetve elengedhető, ha a kötelezett jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt 

indokolttá teszik.” A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

rendeletéhez az Esély Szociális Alapellátó Központ intézmény által Csörög településen 

biztosított szociális étkeztetésre vonatkozó 2019. évi térítési díj javaslatot az intézmény 



vezetője megküldte, amelyben a 2018. évi térítési díj mértékével megegyező térítési díj 

jóváhagyását kezdeményezi.  

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

határozati javaslatot fogadja el. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

20/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 

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

Önkormányzatainak Többcélú Társulás Esély Szociális Alapellátási Központja által Csörög 

Községben biztosított szociális étkeztetés 2019. évi térítési díjaknak a 2018. évi térítési 

díjakkal megegyező mértékű megállapításával.         

Határidő: 2019. március 18. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 1. 

pont szerinti döntést a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulás Esély 

Szociális Alapellátási Központ intézményvezetőjének küldje meg. 

Határidő: 2019. március 22.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5. NAPIREND 

Döntés Csörög Község Vízkorlátozási Tervének jóváhagyásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a DMRV Duna Menti Regionális 

Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság DMRV/13-104/2019/UFU iktatószámú 

leveléhez mellékelve 2019. február 20. napján érkezett meg - az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal - Csörög Vízkorlátozási Intézkedési Terve A Terv 

jóváhagyásához a Képviselő-testület döntése szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.    

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

21/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a DMRV Duna Menti 

Regionális Vízmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság Vízkorlátozási Intézkedési Tervét 



az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal, és felhatalmazza a polgármestert annak 

aláírására. 

Határidő: 2019. március 18. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

aláírt Vízkorlátozási Intézkedési Tervet a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zártkörűen 

Működő Részvénytársaság ügyvezetőjének küldje meg. 

Határidő: 2019. március 22. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

 

 

 

6. NAPIREND 

Döntés „Vác Környéke Egészségéért” Konzorciummal a „Három generációval az 

egészségért” tárgyú pályázathoz együttműködési szándéknyilatkozat 

jóváhagyásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a magyar lakosság egészségének 

javulása érdekében az Emberi Erőforrások Minisztériuma „Három generációval az 

egészségért” címmel alapellátás fejlesztésre és prevencióra ösztönző pályázati programot 

indít, 5,8 milliárd forintos keretösszeggel. A kezdeményezésben 50-80 millió forintos vissza 

nem térítendő támogatásra pályázhatnak felnőtt és/vagy gyermek háziorvosi praxisok, illetve 

ilyen praxisokat működtető önkormányzatok társulásai. A pályázati program háziorvosi, 

valamint házi gyermekorvosi praxisok együttműködésében vagy a helyi önkormányzatok 

társulásai részéről valósulhat meg. Mindkét esetben központi elem az alapellátás fejlesztése, 

valamint a szakellátás, az Egészségfejlesztési Irodák (abban a térségben, ahol működnek) és 

az alapellátásban résztvevő egyéb szereplők bevonásával egységes kliens utak kidolgozása, az 

integrált Lakosságközeli Egészség Szolgáltatás megvalósítása keretében.   Kiemelt feltétel, 

hogy a legalább öt háziorvosi és/vagy házi gyermekorvosi praxist működtető konzorciumok 

pályázhattak 2019. február 28-ig. A „Vác Környéke Egészségéért” Konzorciummal a „Három 

generációval az egészségért” című pályázathoz – a pályázat benyújtásának határideje okán - 

az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti együttműködési szándéknyilatkozatot adtam ki. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az együttműködési szándéknyilatkozattal értsen 

egyet és a határozati javaslatot fogadja el.    

Dr. Bonyhády Elemér László képviselő kiegészítésében elmondja, hogy ez egy országos 

pályázat, melynek célja a halálozás csökkentését szem előtt tartva a 40-65 év közötti emberek 

szűrése, kezelése. Köszöni a támogatást, ugyanakkor nagyobb rugalmasságot kér a vezetéstől 

annak érdekében, hogy a jognyilatkozatok időben rendelkezésre álljanak a pályázat 

nyertessége érdekében.  

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

meghozza a következő határozatát:  



Szavazatarányok: 

4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

 

22/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy a „Vác 

Környéke Egészségéért” Konzorciummal a „Három generációval az egészségért” tárgyú 

pályázathoz a polgármester a pályázat sikeressége érdekében az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti együttműködési szándéknyilatkozattal hozzájárult, egyben hozzájárulását 

adja, hogy a Csörögi Csiri-Biri Óvoda vezetője az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozatot 

aláírja, és a pályázathoz csatolja. 

Határidő: 2019. március 18., igény szerint 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a pályázat beadásában 

tevékenykedő háziorvost, hogy a pályázatról folyamatosan tájékoztassa a képviselő-testületet. 

Határidő: értelem szerint 

Felelős: Dr. Bonyhády Elemér háziorvos   

 

 

 

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

testület 2019. március 18-i rendkívüli nyílt ülését 18 óra 55 perckor bezárta.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testült 2019. március 18-i rendkívüli nyílt üléséről 

készült jegyzőkönyv lezárva 19 óra 00 perckor.  

 

 

 

 

 

  

  Hegedűsné Kripák Ildikó                          Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                        jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Dr. Bonyhády Elemér László képviselő                              


