Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 7/2018.

7.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Akácfa utca
30.) szám alatti épületben 2018. július 25-én (szerdán) 14.00 órai kezdettel megtartott
rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:
HATÁROZATOK:

45/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat Pest Megye területén bölcsődei, mini
bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó „PM_ONKORMANYZAT_2018 kódszámú
pályázaton való részvételről
46/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz
kapcsolódóan (2018. évi pályázaton való részvétel, 2017. évi rezsicsökkentési támogatás)
47/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat a felszíni csapadékvíz elvezetésből adódó
feladatok végrehajtásáról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. július 25-én megtartott
rendkívüli nyilvános ülésén
Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Kendrovszki József
Pataki Ferenc Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Chrobák
Zoltánné dr. jegyző vezeti.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 14 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselőtestületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen
van, így a rendkívüli ülés fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Pataki
Ferenc Józsefné képviselő hitelesítse, egyben javasolja, hogy a 2.számú napirendet tárgyalja
először a testület.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. július 25-i ülése kezdetén, Hegedűsné
Kripák Ildikó polgármester által ismertetett, és módosított napirendet, és a hitelesítő
kijelölését, 5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az alábbi:
NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Döntés a Pest Megye területén bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó
„PM_ONKORMANYZAT_2018 kódszámú pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Döntések meghozatala a szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan (2018.
évi pályázaton való részvétel, 2017. évi rezsicsökkentési támogatás)
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Döntés a felszíni csapadékvíz elvezetésből adódó feladatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

NAPIRENDEK:

1. Döntés a Pest Megye területén bölcsődei, mini bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó
„PM_ONKORMANYZAT_2018 kódszámú pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pest Megye területén bölcsődei,
mini bölcsődei férőhelyek fejlesztését célzó hazai forrású pályázat 2018. július 9. napján az
előterjesztés 1. számú melléklete szerint került kiírásra. Az Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátását nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében című,
PM_ONKORMANYZAT_2018 kódszámú pályázati kiírásra a támogatási kérelmet 2018.
szeptember 10-én reggel 8 órától nyújtható be a www.allamkincstar.gov.hu oldalon. A
pályázat szempontjából Csörög település adóerőképessége alapján az elérhető támogatási
intenzitás maximális mértéke: 95 %. A pályázat megvalósításához az önkormányzati önerő
Tekintettel a pályázat benyújtásának pályázati kiírásban meghatározott
mértéke 5 %.
határidőre, a pályázat előkészítésére és benyújtására vonatkozó Képviselő-testüti
döntéshozatal szükséges. Elmondja, hogy személyes egyeztető tárgyalást folytatott Beöthy
Mária asszonnyal, aki az óvodát tervezte. Az építész asszony – ismerve a pályázati kiírást – a
meglévő óvodaépületben is kivitelezhetőnek tartja a bölcsődei szárny kialakítását. Elhozott
egy vázlatot, amelyet a képviselők most megtekinthetnek.
Kendrovszki József képviselő elmondja, hogy részletesen áttanulmányozta a pályázati
kiírást. Szeretné tudni, hogy mennyi a jelenlegi bölcsődéskorú gyermeklétszám, hiszen ennek
alapján nem mini bölcsőde, hanem nagyobb létszámú bölcsődéről lenne indokolt dönteni.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában ismerteti a védőnő által megadott
adatokat azzal a kiegészítéssel, hogy a mini bölcsőde 8 gyermek gondozását biztosítja.
Kiemeli, hogy minden, e tárgykörben tartott tájékoztató és továbbképzés a mini bölcsőde
formát javasolja a kisebb lakosságszámú települések számára. Ezen túlmenően, az sem
elhanyagolható szempont, hogy 5% önerőt kell az önkormányzatoknak biztosítani.
Antal Péter képviselő felveti, hogy a korábbi pályázatban a külön épülettel való bővítést
támogatta a testület.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában ismerteti, hogy az egy más kiírás volt,
ráadásul ott nem kellett önerő.
Kendrovszki József képviselő kéri a polgármester asszonyt, hogy a képviselők kapjanak
tájékoztatást a beruházás megvalósításának részleteiről.
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
45/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Önkormányzati tulajdonú
bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázaton részt kíván venni.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti
pályázattal a 1864/11 helyrajzi szám alatt meglévő, az önkormányzat tulajdonát képező óvoda
épület átalakításához (2135 Csörög, Kossuth L. u. 21) vissza nem térítendő támogatást
igényel, és a pályázathoz kapcsolódó 5 % önerőt a 2018. évi költségvetés 7. melléklet Dologi
kiadások sora terhére biztosítja.
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az
„Önkormányzati tulajdonú bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása
Pest megyében” című, PM_BOLCSODEFEJLESZTES_2018 kódszámú pályázati kiírásban
foglaltaknak megfelelően új mini-bölcsőde építése pályázat előkészítésére, a pályázathoz
szükséges eljárások lefolytatására, nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére,
a pályázat benyújtására, továbbá sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói
Okirat megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő
dokumentumok előkészítésére és aláírására.
4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a
beruházás megvalósításának szakaszairól részletes tájékoztatást adjon.
Határidő: 1-2. 2018. július 25., 3.4. értelemszerűen
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

2. Döntések meghozatala szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódóan (2018. évi
pályázaton való részvétel, 2017. évi rezsicsökkentési támogatás)
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, a Belügyminiszter az előterjesztés 1.
számú melléklete szerint pályázatot hirdetett a Magyarország 2018. évi központi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3.
melléklet 1.9 pont szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához
kapcsolódó támogatásra. A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások
Központi Hivatalának 2018. 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,
a 2017. -ben foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2018.
január 1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma
alapján kerül meghatározásra (továbbiakban ellátott),

keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget
igényelhet.
Csörög községben az igényelhető kemény lombos tűzifa maximális mennyisége: 80 m3.
A pályázati kiírás alapján a támogatás mértéke kemény lombos fafajta esetében 14 000
Ft/erdei m3+áfa. E támogatás felhasználásának feltétele, a támogatáson felül kemény lombos
fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa önrész vállalása. Ezen felül a tűzifa szállításából –
ideértve a rászorulókhoz való eljutást is – adódó költség az önkormányzatot terheli. A fentiek
alapján 80 m3 kemény lombos tűzifa igényléséhez bruttó 1.422.400. Ft vissza nem térítendő
támogatási igényhez bruttó 101.600.-Ft önrészt és az önkormányzatot terhelő szállítási
költségekre 210.000.- Ft fedezetet kell az Önkormányzatnak biztosítani. A pályázat benyújtási
határideje: 2018. augusztus 31. 16:00 óra (elektronikus rögzítés), illetve 2018. szeptember 03.
(papír alapon). A pályázat elbírálásának legkésőbbi határideje: 2018. szeptember 28-ig. A
tűzifa rászorultak részére történő kiosztásának határideje: 2019. február 15.
Ezen túlmenően a Belügyminisztérium az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti
Támogatói okirat alapján a téli rezsicsökkentés kiterjesztése érdekében a települési
önkormányzatok 2017. évi szociális tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó pályázat alapján a
152/2018. (III.27.) Korm. határozatában hozott döntésével Csörög Község Önkormányzat,
mint Kedvezményezett 11 m3 kemény lombos tűzifa vásárlására 195.580 Ft, azaz
egyszázkilencvenötezer- ötszáznyolcvan – forint összegben vissza nem térítendő kiegészítő
támogatásban részesül. E kiegészítő támogatás felhasználásának feltétele a támogatáson felül
a kemény lombos fafajta esetében 1000 Ft/erdei m3+áfa önrész vállalása. Ezen felül a tűzifa
szállításából – ideértve a rászorulókhoz való eljutást is – adódó költség az önkormányzatot
terheli. A fentiek alapján 11 m3 kemény lombos tűzifa kiegészítő támogatás bruttó 195.580. Ft
vissza nem térítendő támogatáshoz bruttó 13.970.-Ft önrészt és az önkormányzatot terhelő
szállítási költségekre 28.600,- Ft fedezetet kell az Önkormányzatnak biztosítani. A szociális
célú téli tüzelőanyag pályázati úton elnyert, illetve elnyerhető tűzifa mennyiség vásárlása a
településen élők tüzelőanyag igényléséhez nem elegendő. Javasolt az erdőgazdaságokkal a
kapcsolatfelvétel annak érdekében, hogy milyen szerződési feltételekkel lenne biztosítható az
esetleges téli tűzifa vásárlás az önkormányzat saját forrásának terhére.
-

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:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
46/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat
1.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2018.
évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az

Önkormányzat 2017. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2018.
január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma alapján
a maximálisan igényelhető, összesen 80 m3 kemény lombos tűzifa iránt nyújtsa be az
Önkormányzat pályázatát.
A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás 5. c) pontja szerint a kemény
lombos fafajta esetében az 1000 Ft/erdei m3+áfa önrészre, valamint a 12. pontja szerint a
tüzelőanyag szállítására - ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is - az Önkormányzat
2018. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére bruttó 311.600 Ft
összegben fedezetet biztosít.
Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a
pályázat benyújtásáról és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges
nyilatkozatok megtételére, aláírására. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a
szociális célú tüzelőanyag pályázati lehetőségen kívül, szociális rászorultság alapján
megállapítható szociális tűzifa támogatási keretösszeg mértékének lehetőségét vizsgálja
meg és az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének soron következő
módosításakor tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. július 25.
a pályázat rögzítésére, illetve benyújtására: 2018. augusztus 25 illetve, 2018.
augusztus 31., költségvetési rendelt módosítására értelemszerűen
2.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a téli rezsicsökkentés
kiterjesztése érdekében a 152/2018. (III.27.) Korm. határozat alapján nyújtott 195.580 Ft
vissza nem térítendő kiegészítő támogatáshoz a kemény lombos fafajta esetében az 1000
Ft/erdei m3+áfa önrészre, valamint a tüzelőanyag szállítására - ideértve a rászorulókhoz
való eljuttatást is - az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi
kiadások sora terhére bruttó 42.570 Ft összegben önrészfedezetet biztosít. Csörög
Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől
ellenszolgáltatást nem kér. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az
Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének soron következő módosításakor
tegye meg a szükséges intézkedéseket.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. július 25.

3.

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a jegyzőt, hogy folytasson
tárgyalást az érintett erdőgazdaságokkal az Önkormányzat saját forrásának terhére
esetleges tüzelőanyag vásárlás szerződési feltételeiről és adjon tájékoztatást annak
eredményéről a soron következő ülésen.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Határidő: 2018. október 15.

3. Döntés a felszíni csapadékvíz elvezetésből adódó feladatok végrehajtásáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy soron kívül intézkedni kell a
felszíni csapadékvíz elvezetése ügyében. Mindenki előtt ismert az a tény, a nagy esőzések
milyen hatalmas pusztítással járnak. El kell járnunk a terveztetés és majd ennek alapján a
kivitelezés ügyében. 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:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
47/2018. (VII.25.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a felszíni csapadékvíz
elvezetésből adódó feladatok mielőbbi megoldása érdekében felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza nyilatkozatok megtételére és
dokumentumok elkészítésére.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. július 25.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését 16 óra 10 perckor bezárta.
A Képviselő-testület 2018. július 25-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva:16
12 óra perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

Jegyzőkönyv hitelesítő: Pataki Ferenc Józsefné

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

képviselő

