
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 79-6/2019.      

 

         

 

6.sz. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.) szám 

alatti épületében 2019. július 29-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli 

nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

HATÁROZATOK: 

 

51/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

Társulási megállapodásának módosításáról 

 

52/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag 

vásárláshoz kapcsolódó pályázaton való részvételről   

 

53/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Falu Program pályázaton való 

részvételről a meglévő óvodaépület felújítása tárgyában, és felhatalmazás intézkedésekre 

az orvosi eszköz program nyertes pályázata kapcsán 

 

54/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat intézkedésekre a Pest megye területén 

bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó 

„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kódszámú nyertes pályázathoz kapcsolódóan  

 

55/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat forgalom lassító eszközök telepítése és 

útfelújítás tárgyában 

 

56/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat Csörög község területén lévő egyes 

közkutak megszüntetéséről 

 

 

RENDELETEK:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (VII.30.) önkormányzati 

rendelete a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2019. (VII.30.) önkormányzati 

rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról  

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. július 29-én megtartott 

rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár   

  2135 Csörög, Arany János utca 53.  

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Dr. Bonyhády Elemér László  képviselő  

Grancsa Péter     képviselő  

Kendrovszki József                       képviselő 

Pataki Ferencné   képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal:   Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

            

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

Sándorné vezeti.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 30 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-

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

van, Antal Péter képviselő, jelezte távolmaradását, megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 6 

fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Pataki Ferencné képviselő 

hitelesítse.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. július 29-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és a hitelesítő kijelölését, 6 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. Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Rendeletalkotás a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 

23.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Döntés a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázaton való 

részvételről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 13/2008. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata   



Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

5. Döntés a Magyar Falu Program pályázaton való részvételről a meglévő óvodaépület 

felújítása tárgyában, és felhatalmazás intézkedésekre az orvosi eszköz program nyertes 

pályázata kapcsán 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. Felhatalmazás intézkedésekre a Pest megye területén bölcsődei, mini bölcsődei 

férőhelyek fejlesztését célzó „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kódszámú 

nyertes pályázathoz kapcsolódóan  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Döntés forgalom lassító eszközök telepítése és útfelújítás tárgyában 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. Javaslat Csörög község területén lévő egyes közkutak megszüntetésére 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

9. Egyebek 

 

 

 

1. NAPIREND 

Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és 

Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítása 

ügyében.  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás jóváhagyásra 

megküldte az előterjesztéshez csatolt dokumentumok szerinti tartalommal a társulási 

megállapodás módosítását. A 2007. február 15. napján aláírt Társulási megállapodás 

módosítását és egységes szerkezetbe foglalását indokolja a megkötését követően eltelt 

időszakban bekövetkezett jogi környezet megváltozása. Az Mötv. 42.§ 5. önkormányzati 

társulás létrehozása, megszüntetése, abból történő kiválás, a társulási megállapodás 

módosítása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás, abból történő kiválás 

a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át. Az előterjesztést Dr. Nyitrai Judit 

Ügyvéd Asszony is áttekintette, és az alábbi határozati javaslatot javasolta elfogadásra.  

 

Kendrovszki József képviselő támogatja a módosított határozati javaslat elfogadását, mivel a 

Társulat által megküldött Társulási Megállapodás módosítása Csörög számára elfogadhatatlan 

lenne.  

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

javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 



 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

  

51/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás 

társulási megállapodásának módosításával kapcsolatosan az alábbi módosító indítványokat 

teszi: 

1./ A Társulási Megállapodás VIII/6. pontjának első bekezdését kérjük törölni. 

Indokolás: Csörög Község Önkormányzata nem tud előre kötelezettséget vállalni arra, hogy 

amennyiben az Önkormányzat területén hulladékgazdálkodási eszköz vagy objektum kerül 

elhelyezésre vagy telepítésre (épület, építmény, technológiai berendezés) úgy az ingatlan 

tartós használatát biztosítja. Arra sem tud előzetesen kötelezettséget vállalni, hogy a 

használatot ellenérték nélkül biztosítja. Arról a kérdésről, hogy a tagönkormányzat a területén 

lehetővé teszi-e valamilyen hulladékgazdálkodási eszköz vagy elhelyezését, vagy a területén 

elhelyezkedő ingatlan hulladékgazdálkodási célú használatát a tagönkormányzatnak kell 

döntenie. 

2./ Társulási megállapodás IX.1.1. kizárásra vonatkozó pontját kizárólag az alábbi 

kiegészítéssel fogadjuk el: 

Nem zárható ki a társulásból az a tag, aki nem működik együtt abban, hogy a területén a 

tagönkormányzat hozzájárulása nélkül hulladékgazdálkodási eszköz vagy objektum (épület, 

építmény, technológiai berendezés stb.) kerüljön elhelyezésre, vagy területét bármely 

hulladékgazdálkodási célra a tagönkormányzat hozzájárulása nélkül használják.  

A tagönkormányzat területén csak az adott tagönkormányzat kifejezett hozzájárulásával 

létesíthető, telepíthető bármely hulladékgazdálkodási eszköz vagy objektum (épület, 

építmény, technológiai berendezés stb.) a tagönkormányzat területe hulladékgazdálkodási 

célra kizárólag a tagönkormányzat kifejezett hozzájárulása és tagönkormányzati testületi 

hozzájáruló határozat alapján használható.  

A c) pont kerüljön törlésre, mert ez jogról ellenérték nélkül történő, előzetes lemondást 

jelentene. 

3./ III. sz. mellékletnek 3. pontjának a javítását kérjük. 

Tudomásunk szerint nincsen már OTTO Kft, az üzemeltetőről nincsen tudomásunk, így 

kérjük ennek pontosítását. 

4./ IV. sz. melléklet pontosítása 



A Társulási Megállapodás VII/3. pontja szerint a települések lakosságszámát a Társulási 

megállapodás IV. sz. melléklete tartalmazza. A IV. sz. mellékletben azonban ilyen szám 

nincsen. Kérjük ezen pont módosítását, vagy a IV. sz. mellékletben a lakosságszámok 

feltüntetését. 

5./A Társulás megállapodás VIII.2.3. pontját kérjük pontosítani. 

1.A tagdíj mértékét a társulási megállapodás IV. és nem a szövegben a jelenleg szerepelő V. 

sz. melléklet határozza meg. Ugyancsak pontosításra szorul a 2.4. pont is. A tagdíj a IV. sz. 

mellékletben szerepel, az V. sz. melléklet megnevezés alatt részünkre a 9/2018. sz. Társulási 

Tanácsi határozat került megküldésre. 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, és ezen döntésnek a továbbítására. Rögzíti, hogy a Polgármester 

kizárólag a fenti feltételek társulási megállapodásba történő beillesztése, a szövegezés 

fentieknek megfelelő módosítása esetén írhatja alá a Társulási Megállapodást. 

Határidő: Azonnal, ill. 2019. július 30. 

Felelős: Polgármester 

 

 

 

 

 

2. NAPIREND 

Rendeletalkotás a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény hatálya alá tartozó rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság egyik támogatási eleme az elmúlt 

időszakban „gyermekvédelmi” Erzsébet utalvány formájában került biztosításra. 2019. január 

1-jétől, mind a papír, mind az elektronikus Erzsébet utalványok forgalmazása megszűnt. A 

Magyarország 2020. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2019. évi LXVI. 

törvény 2019. július 10. hatályba lépés napjával módosította a Gyvt. 19.§ (1) bekezdés (b) 

pontjának, valamint 20/A.§ -ának rendelkezését, mely a természetbeni ellátás pénzbeli 

támogatásként történő juttatását tartalmazza. A Gyvt. 19.§ (1a) bekezdése szerinti pénzbeli 

ellátás elnevezése kiegészítő pénzbeli ellátásra módosult. Tekintettel arra, hogy a Magyar 

Államkincstártól az ÖNEGM rendszer útján a kiegészítő pénzbeli támogatás első igénylési 

határideje 2019. augusztus 5-e, szükséges Csörög Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016.(III.23.) 

önkormányzati rendeletében (a továbbiakban: Rendelet) az Erzsébet utalvány hatályon kívül 

helyezése, valamint a pénzbeli ellátások formái között a „gyermekvédelmi” kiegészítő 

pénzbeli ellátás rögzítése. 2019. május 06. napjától a betétdíj jogszabályok változása miatt 

már nem lehetséges a kiskorú gyermek nevére takarékbetétkönyvet nyitni. A 

takarékbetétkönyv, mint megtakarítási forma megszűnt. Ennek értelmében a módosító 



rendelet a középiskolás tanulók, valamint a csörögi újszülött gyermekek pénzügyi 

támogatásával kapcsolatos betétkönyvben való elhelyezés helyett a készpénzben történő 

kifizetésre vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza.  A Rendelet alkalmazásában különös 

méltánylást érdemlő helyzet, ha az eltemettetésre kötelezett személy családjában az egy főre 

jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét. A 

módosító rendelet az öregségi nyugdíj legkisebb összege helyett az öregségi nyugdíjminimum 

háromszoros összegében történő megállapítására vonatkozó rendelkezést tartalmazza. Jelen 

rendeletmódosítással az Európai Parlament és a Tanács EU) 2016/679 rendelete a természetes 

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok 

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános 

adatvédelmi rendelet) és az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról 

szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek való megfeleltetés biztosított. A jogalkotásról 

szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük 

a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményét az előterjesztés 2. számú 

melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

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 

 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 6/2019. (VII.30.) 

önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati 

rendelet módosításáról. 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

3. NAPIREND 

Döntés a 2019. évi szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázaton való 

részvételről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Belügyminiszter az előterjesztés 

1. számú melléklete szerint pályázatot hirdetett a Magyarország 2019. évi központi 

költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9 pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.  A 

támogatásra a Belügyminisztérium 2019. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő 

lakosságszámot meg nem haladó települési önkormányzatok pályázhatnak. Az Önkormányzat 

csak egy fajta tüzelőanyag megvásárlásához nyújthat be pályázatot.Az igényelhető mennyiség 

az alábbi mutatók együttes száma alapján kerül meghatározásra: 

- a 2018. évben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adata 7 fő 

- az önkormányzat 2017. évi OSAP 1206 adatgyűjtés alapján aktív korúak ellátásban 

részesülők száma, 47 fő 

- az önkormányzat 2017. évi OSAP 1206 adatgyűjtés a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményre jogosultak száma (osztva hárommal) 178:3 = 59 fő, illetve 

- a 2019. január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adata (osztva 

kettővel) 33 fő 

Keménylombos tűzifa igénylése esetén összesen 146 fővel legfeljebb 2 m
3
/ellátott tűzifa 

mennyiségre lehet pályázatot benyújtani, azaz maximum 292 m
3
 lenne igényelhető. A 

pályázati kiírás alapján a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 17 000 Ft/erdei 

m
3
+áfa. E támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos fafajta 

esetében 1000 Ft/erdei m
3
+áfa önrész vállalása. Ezen felül a tűzifa szállításából – ideértve a 

rászorulókhoz való eljutást is – adódó költség az önkormányzatot terheli. Figyelemmel az 

előző évi tüzelőanyag támogatás adataira, valamint az Önkormányzatot terhelő önerő fedezet 

biztosítására összesen maximum 120 m
3
 kemény lombos tűzfa igényre vonatkozó pályázat 

benyújtása javasolt. A 120 m
3
 kemény lombos tűzifa igényléséhez bruttó 2.590.800.-Ft vissza 

nem térítendő támogatási igényhez bruttó 152.400.-Ft önrészt és az önkormányzatot terhelő 

szállítási költségekre 457.200.- Ft fedezetet szükséges az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetésének terhére biztosítani. A pályázat benyújtási határideje: 2019. augusztus 01. 

16:00 óra (elektronikus rögzítés), illetve 2019. augusztus 03. (papír alapon). A pályázat 

elbírálásának legkésőbbi határideje: 2019. augusztus 30-ig. A tűzifa rászorultak részére 

történő kiosztásának határideje: 2020. február 17. 

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. 

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

 

 

 

52/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet 1.9 pont 

szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához 

kapcsolódó támogatására - a pályázati kiírás 5/b pontja alapján - pályázatot nyújt be 

kemény lombos szociális tűzifa igénylésére, és felhatalmazza a polgármestert, hogy 

összesen 120 m
3
 kemény lombos tűzifa iránt nyújtsa be az Önkormányzat pályázatát.  

2. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás 5. c) pontja szerint a kemény 

lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m
3
+áfa önrészre, valamint a 12. pontja 

szerint a tüzelőanyag szállítására – ide nem értve a rászorulókhoz való eljuttatást – az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére 

bruttó 609.600.-Ft összegben fedezetet biztosít. 

3. Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

4. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a 

pályázat benyújtásáról és felhatalmazza a polgármestert, valamint a jegyzőt a 

szükséges nyilatkozatok megtételére, azok aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. július 29., illetve a pályázati kiírás szerint 

 

 

4.NAPIREND 

Az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 13/2008. (XII.01.) önkormányzati 

rendelet felülvizsgálata   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a közművelődési feladatellátást a 

muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. 

évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdése szabályozza a települési önkormányzatok 

közművelődési feladatait, alapszolgáltatásait, melyek a következők:  

a) művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük 

segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára 

helyszín biztosítása,  

b) a közösségi és a társadalmi részvétel fejlesztése, 

c) az egész életre kiterjedő tanulás feltételeinek biztosítása, 

d) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása,  

e) az amatőr alkotó- és előadó-művészeti tevékenység feltételeinek biztosítása,  

f) a tehetséggondozás és –fejlesztés feltételeinek biztosítása, valamint 

g) a kulturális alapú gazdaságfejlesztés.  

A fenti felsorolásból minden települési önkormányzat kötelező feladata az a) pont szerinti 

közművelődési alapszolgáltatás megszervezése, melynek keretében a művelődő közösségnek 

rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét 



biztosítja, bemutatkozási lehetőségeket teremt, fórumot szervez, ahol megfogalmazhatják a 

feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat. (Közműv.tv. 76. § (4) bekezdés) A 

Közműv. tv. (5) bekezdés rendelkezik továbbá arról, hogy az 1000 fő lakosságszám feletti 

települési önkormányzat a (4) bekezdésben foglaltakon túl a (3) bekezdés b)-g) pontjai 

szerinti közművelődési alapszolgáltatásokból legalább egy további közművelődési 

alapszolgáltatást szervez meg. Az önkormányzati rendelet-tervezet a (4) bekezdés a) 

pontjában foglaltakon túl a közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése és a hagyományos 

közösségi kulturális értékek átörökítése feltételeinek biztosítása alapszolgáltatást tartalmazza. 

A települési önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatások folyamatos hozzáférhetősége 

érdekében közösségi színteret, illetve közművelődési intézményt biztosít. (Közműv.tv. 77. § 

(1) bekezdés) Közösségi színtér a települési közösségi művelődés szervezése, a 

közművelődési alapszolgáltatás biztosítása érdekében fenntartott, működtetett vagy erre a 

célra alkalmassá tett és üzemeltetett, jogi személyiséggel nem rendelkező intézmény vagy 

egyéb létesítmény, helyiség együttes, épület. A közösségi színtér működtetése, továbbá a 

helyi közösségi művelődés szervezés és a közművelődési alapszolgáltatások 

hozzáférhetőségének biztosítása érdekében a közösségi színtér fenntartója, működtetője 

szakirányú középfokú végzettséggel rendelkező személyt foglalkoztat. A települési 

önkormányzat a közösségi színtér vagy közművelődési intézmény fenntartójaként, vagy a 

közösségi színtér vagy közművelődési intézmény működtetésére irányuló közművelődési 

megállapodásban biztosítja, hogy a településen a lakosság önszerveződő közönségei 

megfelelő rendszerességgel és időtartamban vehessék igénybe a közösségi színtér vagy 

közművelődési intézmény által biztosított közművelődési alapszolgáltatásokat, és az 

igénybevétel idejére a jogszabályban meghatározott működési feltételek rendelkezésre 

álljanak. (Közműv.tv. 77. §, 78./H. §, 79. §) A Közműv. tv. részletesen szabályozza a 

közművelődési megállapodás tartalmi elemeit, illetve a közművelődés helyi lakossági 

képviselete érdekében településenként a legfeljebb hároméves időtartamra alakítható 

Közművelődési Kerekasztal feltételrendszerét. (Közműv.tv. 82.-83. §)A Közműv. tv. 

szabályozza továbbá a közművelődési rendelet tartalmi elemeit is. A 83/A. § (1) bekezdése 

alapján a települési önkormányzat felhatalmazást kap a helyi társadalom művelődési 

érdekeinek és kulturális szükségleteinek figyelembevételével, a törvény és a helyi 

lehetőségek, sajátosságok alapján – a Közművelődési Kerekasztallal és a települési 

nemzetiségi önkormányzattal való egyeztetést követően – rendeletben határozza meg az 

ellátandó közművelődési alapszolgáltatások körét, valamint a feladatellátásának formáját, 

módját és mértékét. A rendeletet legalább ötévente felül kell vizsgálni, és a közösségi 

színtérben közzé kell tenni. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2008-ban 

alkotta meg az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 13/2008. (XII.1.) rendeletét. A 

fenti jogszabályi rendelkezéseknek való megfelelés, valamint a közművelődési 

érdekeltségnövelő támogatás tárgyú pályázatokon való részvételi feltétel okán javasolt a 

13/2008.(XII.1.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével új önkormányzati 

rendelet megalkotása az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  A 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXXX. törvény 17.§-a szerint a rendeletalkotáshoz szükséges 

előzetes hatásvizsgálat összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.  

Tekintettel arra, hogy jelenleg településünkön Közművelődési Kerekasztal nem működik, így 

a rendelet-tervezetet véleményezésre megküldtük a Csörög Települési Roma Nemzetiségi 



Önkormányzatnak. A Képviselő-testület határozata az előterjesztés tárgyalása keretében kerül 

ismertetésre.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a rendeletalkotási 

javaslat jóváhagyására.   

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. 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 7/2019. (VII.30.) 

önkormányzati rendeletét a helyi közművelődési feladatok ellátásáról. 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

5. NAPIREND 

Döntés a Magyar Falu Program pályázaton való részvételről a meglévő óvodaépület 

felújítása tárgyában, és felhatalmazás intézkedésekre az orvosi eszköz program nyertes 

pályázata kapcsán 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Program célja az 

5000 fő alatti települések népességmegtartó és -növelő erejének erősítése, hogy a vidéken, 

kistelepüléseken élő emberek életminősége a lehető legmagasabb legyen, a közszolgáltatások 

elérhetősége a legkisebb településeken is lényegesen javuljon. 2019-ben legalább 150 milliárd 

forintot fordít a Kormány a Magyar Falu Program megvalósítására. Csörög Község 

Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program keretében az alábbi témákban 

döntött a pályázat előkészítéséről Szolgálati lakás program, Orvosi eszköz program, 

Belterületi útfelújítás, Eszközfejlesztés közterület karbantartás, Óvodai udvar, Óvodai sport. 

A fentieket alapul véve indokolt lenne a megjelölt projekteket bővíteni a meglévő 

óvodaépület felújításával. A meglevő óvodaépület felújítása, amely nem jár férőhely 

bővítéssel. A támogatás maximális összege: 30 millió forint. Várható kiírás: 2019.I-II. 

negyedév. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falu Program 

keretében Orvosi eszköz program pályázaton sikeresen vett részt, és nyert 2 190 386 forintot. 

Indokolt ehhez kapcsolódóan a további lépések megtétele és az ehhez szükséges döntések 

meghozatala. Javasolja, hogy a döntés terjedjen ki a energetikai korszerűsítésre is.  



Kendrovszki József képviselő javasolja, hogy egészítsük ki a falubusz programmal.  

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

 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

53/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1 Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a 

Magyar Falu Program keretében a meglevő óvodaépület felújítására, ideértve az energetikai 

felújítást is, valamint a falu-busz projektre és felkéri a polgármestert a pályázattal összefüggő 

képviselő-testületi döntések előkészítésére és beterjesztésére. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2 Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Magyar 

Falu Program keretében az Orvosi eszköz program nyertes pályázata kapcsán a szükséges 

intézkedések megtételére, annak teljeskörű lebonyolítására, ill. felhatalmazza a 

jognyilatkozatok megtételére és aláírására.  

Határidő: 2019. október 10. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 

 

6. NAPIREND 

Felhatalmazás intézkedésekre a Pest megye területén bölcsődei, mini bölcsődei 

férőhelyek fejlesztését célzó „PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kódszámú nyertes 

pályázathoz kapcsolódóan  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a 2018. július 25.-i valamint 2018. 

szeptember 6-i ülésen határozott a Tisztelt Képviselő-testület „Az Önkormányzati tulajdonú 

bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című 

„PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018” kódszámú pályázati felhíváson való részvételről. A 

Pénzügyminisztérium 2019. július 23-án honlapján közzétette a támogatott pályázatok listáját.  

Csörög Község Önkormányzata „Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó 

intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében 2018” című, 

PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázata – a pályázatban igényelt 

támogatási összegnek megegyező - 32.000.000 Ft támogatásban részesült.  

   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 



 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Grancsa Péter képviselő 18.00 órakor távozott, a képviselők száma 

5 főre módosult.  

 

 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

54/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

 1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 

„Mini bölcsőde kialakítása Csörög községben” című pályázati beruházás bonyolításával 

kapcsolatos intézkedések és teljeskörű jognyilatkozatok megtételére. 

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

beruházás megvalósításának szakaszairól részletes tájékoztatást adjon. 

Határidő: 1. 2019. július 29., 2. értelemszerűen   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

7. NAPIREND 

Döntés forgalom lassító eszközök telepítése és útfelújítás tárgyában 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy mindenki előtt ismert probléma, 

hogy egyes lakótársaink nem a közúti közlekedés szabályai szerint közlekednek 

településünkön, összekeverik a közútjainkat a Forma1 pályával, ezzel nemcsak az útjaink 

műszaki állapotát amortizálják, hanem veszélyt is jelentenek a közlekedőkre. Az ügyekben 

számtalan bejelentést tettük a Váci Rendőrkapitányságra, de a megtett intézkedések nem 

hoztak változást a mindennapokban. A helyzet javítása érdekében indokolt lenne bukkanók 

ill. útszűkítő alkalmazása. Megkeresésemre Huszák János szakértő megküldte az ehhez 

kapcsolódó javaslatát, amelyet eljuttattattam a képviselő-testület tagjainak is. A Képviselő-

testület többször tárgyalta a csörögi utak felújítását, hiszen több alkalommal adtunk be 

pályázatot belterületi utak felújítására, ill. a Magyar Falu programja keretében is kijelöltünk 

utcákat felújításra. A fentieken kívül jelen előterjesztéssel javaslatot teszek a Hársfa utca 

(Kisfaludy-Vörösmarty utca közötti szakaszának) azonnali felújítására saját forrásunk terhére. 

 

Kendrovszki József képviselő maximálisan egyetért az elmondottakkal, bízik benne, hogy az 

útfelújítással kapcsolatos pályázatainkat az illetékesek támogatni fogják.  

 

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

javaslatot elfogadni szíveskedjenek.  

 



Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

55/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja forgalomlassító eszközök 

telepítését az alábbi utakra: 

-Duna utca (Kisfaludy-Béke tér közötti szakaszra) 

- Kisfaludy (Duna utca- Csörögi út közötti szakaszra) 

Útszűkítő: Duna utca (Béke tér- Székely Bertalan utca közötti szakaszra) 

                  Komáromi utca 

Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a 

jognyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2019. július 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy saját forrás terhére 

felújítja a Hársfa utca (Kisfaludy-Vörösmarty utca közötti) szakaszát. Felkéri a Polgármestert 

a teljeskörű intézkedések megtételére, és felhatalmazza az ehhez szükséges jognyilatkozatok 

aláírására. 

Határidő: 2019. július 29., 2019. október 10. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

8. NAPIREND 

Javaslat Csörög község területén lévő egyes közkutak megszüntetésére 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy többen jelezték, hogy a Kolozsvári 

u. 31. szám előtti közkutat autómosásra, és medence feltöltésére használják. Az ellenőrzés 

alkalmával autót mostak a lakosok a kútnál és kerti medencéket töltenek fel a vízzel. Ezzel 

kapcsolatosan lakossági bejelentés is érkezett. 100 m körzetben van közkút a Duna u 19. sz. 

ház előtt. Önkormányzatunk szociális rendeletében támogatja a vezetékes ivóvíz bekötését. 

Ezen ügyben megkerestem a DMRV illetékesét is.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy jelen előterjesztés alapján hozza meg döntését. 

 

Kendrovszki József képviselő javasolja, hogy várjuk meg a DMRV válaszát, és a közkút 

megszüntetéséről majd a későbbiekben döntsünk.  

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

56/2019. (VII.29.) Képviselő-testületi határozat 
 



Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

Csörög, Kolozsvári út 31. szám alatti közkút víz vételezésének korlátozása ügyében járjon el 

a DMRV felé és tegye meg a szükséges intézkedéseket. Amennyiben ezen kút használata 

során a továbbiakban is visszaélések lesznek, úgy intézkedjen jelen előterjesztés újbóli 

napirendre tűzés iránt.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. július 29. illetve az aktuális Képviselő-testületi ülés 

9. NAPIREND 

Egyebek 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület tagjai nem kívántak hozzászólással élni az 

egyebek napirendi pont kapcsán.  

 

 

 

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

testület 2019. július 29-i rendkívüli nyílt ülését 18 óra 25 perckor bezárta.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testült 2019. július 29-i rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv lezárva 18 óra 30 perckor.  

 

  

 

 

     Hegedűsné Kripák Ildikó              Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                            jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Pataki Ferencné képviselő                              


