
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 79-8/2019.      

 

8.sz. Jegyzőkönyv 

 

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

alatti épületében 2019. szeptember 17-én (kedd) 17.30 órai kezdettel megtartott rendes 

nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

HATÁROZAT: 

 
61/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri 

intézkedésekről 

62/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester és a Jegyző 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

63/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

64/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a körzeti megbízotti feladat ellátásához 

önkormányzati tulajdonú ingatlan használatba adására vonatkozó 49/2019.(VI.17.) Képviselő-

testületi határozat módosításáról 

65/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való 

csatlakozásról 

66/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat Együttműködési megállapodás a Máltai Szeretet 

Szolgálattal a „Felzárkózási települések” programjában Csörög településen fejlesztési feladatok 

megvalósítására   

 

67/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat ?????????? 

 

68/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési 

évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 

69/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési 

évről szóló beszámolójáról 

RENDELET:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 

10/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2019. (IX.18.) önkormányzati rendelete 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali helyiségen kívüli, valamint a 

hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

8/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. szeptember 17-én 

megtartott rendes 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 

Antal Péter     képviselő 

Kendrovszki József                       képviselő 

Pataki Ferencné   képviselő  

 

 

Tanácskozási joggal:   Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

           Gáspár Tiborné óvodavezető 

     Sulyánné 

      

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

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

testületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen 

van, Dr. Bonyhády Elemér, jelezték távolmaradásukat, megállapítja, hogy a rendkívüli ülés  

fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Kendrovszki József képviselő 

hitelesítse. A napirendi pontokat szeretné kiegészíteni három témakörrel, kéri a Képviselő-

testületi tagok támogatását.  

 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. szeptember 17-i ülése kezdetén, 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet, valamint a hitelesítő 

kijelölését, 4 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az alábbi:  

 

 

Napirend előtt: 

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

    -  Tájékoztató a Szociális Bizottság, 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. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018. (X.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5. Döntés a körzeti megbízotti feladat ellátásához önkormányzati tulajdonú ingatlan 

használatba adására vonatkozó 49/2019.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Együttműködési megállapodás a Máltai Szeretet Szolgálattal a „Felzárkózási 

települések” programjában Csörög településen fejlesztési feladatok megvalósítására   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. Egyebek 

 

ZÁRT ülés: 

 

 

9.  Megállapodás Csörög Község Önkormányzat és Vác Város Önkormányzat között a 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fejlesztő Napközi 

Otthonában történő gondozás tárgyában 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

NAPIREND ELŐTT:  

- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli beszámolót a képviselők 

megkapták.  



Mellékelem az elmúlt időszak fontosabb polgármesteri intézkedéseiről szóló tájékoztatót az 1. 

számú melléklet szerinti tartalommal.  

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: 

4  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

61/2019. (IX.17.) 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. szeptember 17.      

 

 

 

- Tájékoztató a Szociális Bizottság, Polgármester és a Jegyző átruházott 

hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselőknek elküldte azokat az 

írásbeli információkat, amelyek 2019. április 27. – 2019. szeptember 16. közötti időszakban 

keletkeztek ill. ezen túlmenően örömmel válaszol az ezzel kapcsolatos kérdésekre. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

62/2019. (IX.17.) 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. szeptember 17. 

 

 

 

 

 

 

 



-  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Fent leírtak alapján kéri a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés 

megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.    

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

63/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 17. 

 

 

 

1. NAPIREND 

Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018. (X.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szociális célú tűzifa támogatás a 

lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, 

megélhetési problémákat. A központi költségvetésből elnyert támogatás felhasználásának 

feltétele a helyi rendelet megalkotása. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018.(X.10.) 

önkormányzati rendelet 4.§-a szerint a tűzifa igény benyújtásának időpontja minden év 

november 1. napjától november 20. napja.  Tekintettel arra, hogy a tűzifa juttatásra vonatkozó 

Támogatói Okirat Önkormányzatunkhoz 2019. augusztus 26. napján már megérkezett a tűzifa 

juttatással kapcsolatos igényfelmérés időpontjának módosítása a mielőbbi intézkedések 

érdekében indokolt. Az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet–tervezet az igényfelmérés 

módosított időpontját 2019. szeptember 19. és október 5.napja között állapítja meg. A 

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

elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményét az 

előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Antal Péter pénzügyi bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

Szociális Bizottság is megtárgyalta 

 



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

meghozza a következő rendeletét. 

 

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 9/2019. (IX.18.) 

önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018.(X.10.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

2. NAPIREND 

Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

8/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. § alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 

rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 

továbbá rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető 

részére fizetendő díj mértékét. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a hivatali munkaidőn 

kívüli házasságkötésért eseményenként az önkormányzatnak fizetendő díj nem került 

megállapításra.   

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjának megállapítása miatt az előterjesztés 1. 

melléklete szerinti rendelet tervezet a hatályos Rendelet 3. §-ának és 1.-2. mellékletének 

módosítását tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján 

előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, 

amelynek eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Antal Péter pénzügyi bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

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

meghozza a következő rendeletét. 

 

 

 



Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 10/2019. (IX.18.) 

önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 

hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés 

engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

5. napirend jön 

 

 

 

3. NAPIREND 

Döntés a körzeti megbízotti feladat ellátásához önkormányzati tulajdonú ingatlan 

használatba adására vonatkozó 49/2019.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 49/2019.(VI.17.) számú határozatával a Pest Megyei Rendőrkapitányság 

Vác Rendőrkapitánysága részére körzeti megbízotti feladat ellátásához a 2135 Csörög, 

Kisfaludy u. 40. szám alatti (1505 hrsz.-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 18,72 m2 

alapterületű helyiségének határozatlan időtartamra történő használatba adásáról döntött: 

 

49/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőrkapitányság 

Vác Rendőrkapitánysága részére a község közigazgatási területén körzeti megbízotti feladat 

ellátásához a 

- 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. szám alatti (1505 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 

18.72 m2 alapterületű helyiségét, 

-  határozatlan időtartamra, 

- 1000.Ft/hó bérleti díj összeggel  

használatba átengedi.     

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos szükséges 

intézkedések megtételére és felhatalmazza a szerződés aláírására. 

Határidő: 1. 2019. június 17. 2. a döntést követő 30 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

A Képviselő-testület döntése értelmében elkészült szerződés tervezettel kapcsolatban a 

Rendőrség kezdeményezésére a fenti ingatlan használatba adásának időtartamát öt évben 

szükséges meghatározni. 

 

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

 



Antal Péter pénzügyi bizottsági tag elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

64/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 49/2019.(VI.17.) 

számú Képviselő-testületi határozat 1. pontjában a „határozatlan időtartamra” szövegrész „öt 

éves időtartamra” módosul.  
A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak és 

érvényesek. 

Határidő: 2019. szeptember 17. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester       

 

 

4. NAPIREND 

Döntés a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszerhez való csatlakozásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikő polgármester elmondja, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, 

szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. Csörög községben a 

felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű tanulók számára jelenleg ez az egyetlen támogatási 

forma nyújtható. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban 

résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi 

területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben felsőoktatási hallgatói 

jogviszony keretében teljes idejű nappali tagozatos képzésben vesznek részt. A többszintű 

támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a 

megyei önkormányzati, valamint – az Emberi Erőforrások Minisztériuma finanszírozásával – 

a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás. Az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt 

pályázat keretében meghirdette a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer  2020. 

évi pályázati fordulóját  

 felsőoktatási hallgatók számára a 2019/2020. tanév második és a  2020/2021. tanév 

első félévére vonatkozóan; valamint 

 felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.  

  

Az Önkormányzatok támogatóként csatlakozhatnak az Ösztöndíjrendszerhez. A Csatlakozási 

nyilatkozat visszaküldése önmagában nem jelent anyagi kötelezettségvállalást, az 

önkormányzat a benyújtott pályázatok ismeretében dönt a támogatási összegek odaítéléséről.  



Csatlakozási nyilatkozat beküldési határideje: 2019. október 2.  

A csatlakozás feltétele az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghatározott Általános 

Szerződési Feltételek elfogadása, mely a csatlakozási nyilatkozat polgármester általi 

aláírásával kerül elfogadásra, ezért szükséges, hogy a pályázathoz való csatlakozás esetén a 

képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. A Bursa 

Hungarica Ösztöndíjrendszerrel kapcsolatos általános tájékoztatót az 1. számú melléklet, az 

általános szerződési feltételeket a 2. számú melléklet, a csatlakozási nyilatkozat mintát a 3. 

számú melléklet és a pályázat lebonyolítási ütemtervét a 4. számú melléklet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Pataki Ferencné megérkezett a képviselők száma 5 fő 17.30 perckor 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

  

65/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy csatlakozik a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2020. évi fordulójához, és 

felhatalmazza a polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 

Határidő: 2019. szeptember 17., pályázati kiírás szerint 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

5. NAPIREND 

Együttműködési megállapodás a Máltai Szeretet Szolgálattal a „Felzárkózási 

települések” programjában Csörög településen fejlesztési feladatok 

megvalósítására   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikő polgármester elmondja, hogy a Kormány 2019. július 26-án Új 

Roma Stratégiával (2019–2030) összefüggő feladatok meghatározásáról hozott határozatot, 

melyet az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. A 1426/2019. (VII. 26.) Korm. határozat 

szerint a  Kormány „egyetért azzal, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a  „Felzárkózó 

települések” programjában kijelölt 30 település mellett Csörög, Monor és Nagybárkány 

településeken fejlesztési programot indítson, valamint felhívja a  belügyminisztert, hogy 

a  miniszterelnöki biztos együttműködésével és az  érintett miniszterek bevonásával 

gondoskodjon e  három településnek a  „Felzárkózó települések” programjába történő 

bevonásáról a következő fejlesztési feladatok megvalósításával:  

 



aa) Csörög településen közösségi tér kialakítása, komplex szociális szolgáltatások nyújtása, 

a  kora gyermekkori szolgáltatások kiszélesítése, valamint a gyermekjóléti alapellátások 

fejlesztése,”  

 

A Kormány kedvező döntése és annak végrehajtása jelentősen hozzájárulhat a településünkön 

élők életminőségének javításához, a feladatellátás feltételeinek javításához, amelyhez az 

Önkormányzat együttműködése elengedhetetlen. 

A „Felzárkózó települések” fejlesztési programjainak megvalósítására a Kormány által 

kijelölt Magyar Szeretet Szolgálattal az Önkormányzatnak, mint együttműködő 

partnerszervezetnek az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal megállapodást kell 

kötni.   

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: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

66/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1426/2019. (VII. 

26.) Korm. határozat alapján együttműködési megállapodást köt a Máltai Szeretet Szolgálattal 

az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal a „Felzárkózási települések” programjában 

Csörög településen közösségi tér kialakítása, komplex szociális szolgáltatások nyújtása, 

a  kora gyermekkori szolgáltatások kiszélesítése, valamint a gyermekjóléti alapellátások 

fejlesztése feladatok megvalósítására. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a megállapodás aláírására. 

Határidő: 1. 2019. szeptember 17., 2. aláírásra 2019. október 10.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester zárt ülést rendel el 17.45 perckor  

 

 

 

 

6. NAPIREND 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a nevelőtestület dönt a 

nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról. A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv határozza meg az 

óvodai nevelési év helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, 

az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét is. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda vezetője 

véleményezésre megküldte Csörög Község Önkormányzata, mint fenntartó részére az 

intézmény 2019/2020. nevelési évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal.  

Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociális Bizottsága az 

önkormányzati intézmény munkatervével kapcsolatos álláspontját a Képviselő-testület ülését 

megelőzően alakítja ki, melynek ismertetésére a napirend tárgyalása során kerül sor. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és 

az alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Szociális Bizottság megtárgyalta, javasolja  

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

68/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat 

fenntartásában működő Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évre vonatkozó 

munkatervével.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. szeptember 17., tájékoztatásra a döntést követő 5. munkanap. 

 

 

7. NAPIREND 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évről szóló beszámolójáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörög Község Önkormányzat a 

nevelési és oktatási feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74.§ (2) bekezdés alapján köteles ellátni. Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés h) pontja 



alapján az önkormányzat értékeli az általa fenntartott intézmény szakmai tevékenységét, 

illetve a 85.§ (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény, nevelési évenként egy 

alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó értékelést készítsen a fenntartónak. 

Az óvodavezető megküldte a beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. Az óvoda 

feladatát alapvetően a pedagógiai programja határozza meg, amely az óvodai-nevelés 

országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet alapján készült. A 

beszámoló részletes tájékoztatást nyújt az elmúlt nevelési év során elvégzett intézményi 

feladatokról, azok megvalósításának módjáról, az elért eredményekről és előremutató további 

cél- és feladat meghatározásokat tartalmaz. A beszámoló alapján megállapítható, hogy az 

intézményvezető eleget tett a 2018/2019. intézményi éves munkatervben meghatározott 

céloknak, feladataikat teljesítették.   

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. 

Szociális Bizottság megtárgyalta  

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

69/2019. (IX.17.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

2018/2019. nevelési évről szóló beszámolót.  

 

Határidő: 2019. szeptember 17. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

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

testület 2019. szeptember 17-i rendes nyílt ülését 18 óra 10 perckor bezárta.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testült 2019. szeptember 17-i rendes nyílt üléséről 

készült jegyzőkönyv lezárva 18 óra 15 perckor.  

 

 

  

 

      Hegedűsné Kripák Ildikó             Chrobák Zoltánné dr. 

              polgármester                jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő:                               


