
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jegyzőkönyv 
 
 

a  Képviselő-testület 2016. július 4.-én megtartott 
rendkívüli  nyilvános üléséről 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tartalmazza: 68-  72./2016.(VII.4.) számú határozatokat 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 

Jegyzőkönyv 
 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2016. július 4.-én megtartott 
rendkívüli nyilvános ülésén 
 
Az ülés helye:  Csörögi Polgármesteri Hivatal 
     2135 Csörög, Akácfa utca 30. 
 
Jelen vannak: 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó              polgármester 
Gergely László                alpolgármester 
Pataki Ferenc Józsefné                         képviselő 
Kendrovszki József                              képviselő 
Grancsa Péter                                      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 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést 
és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, az ülés 
5 fővel határozatképes.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2016. július 4.-i rendkívüli nyílt ülése 
kezdetén, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet – 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 a Csörög Község Önkormányzata és a  Zöld Híd Régió Környezetvédelmi  és 
Hulladékgazdálkodási Nonprofit  Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69) közötti 
hulladékszállítás tárgyban kötött közszolgálati szerződés módosításáról 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 
2. Csörög Község Önkormányzat pályázata közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 
3. Döntés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelméről 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
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4. Háromoldalú megállapodás megkötése  Csörög Község Önkormányzata, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola és a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda között 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 
5. Pályázatokkal kapcsolatos döntések (Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv 
elfogadása) 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 
 
 
N A P I R E N D 
 
1. Döntés a Csörög Község Önkormányzata és a  Zöld Híd Régió Környezetvédelmi  
és Hulladékgazdálkodási Nonprofit  Kft. (2100 Gödöllő, Dózsa György út 69) közötti 
hulladékszállítás tárgyban kötött közszolgálati szerződés módosításáról 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az írásos 
előterjesztés és s szerződés tervezet előzetesen kiküldésre került a képviselők részére. Kéri, 
hogy támogassák a képviselők a szerződés-módosítást. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 
meghozza a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
 

68/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörög Község 
Önkormányzata és  a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi  és Hulladékgazdálkodási Nonprofit  
Kft. (2100. Gödöllő, Dózsa György út 69.) közötti - hulladékszállítás tárgyban kötött - 
közszolgálati szerződés módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. július 4. 
 
2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert 
megállapodás aláírására és a szükséges intézkedés megtételére. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. július 10. 
 
 
2. Csörög Község Önkormányzat pályázata közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az emberi erőforrások minisztere – 
a belügyminiszterrel és a nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – pályázatot hirdetett 
Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 
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5. a) pont szerint közművelődési érdekeltségnövelő támogatásra. Ismerteti az alábbi fontos 
információkat: 

A pályázat célja: Központi költségvetési forrás biztosítása az önkormányzati fenntartású (…) 
közművelődési intézmény vagy közösségi színtér műszaki-technikai eszközállományának, 
berendezési tárgyainak gyarapítására, épületek karbantartására, felújítására. A pályázatot 
települési önkormányzat nyújthatja be.  

A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető. A támogatás 
minimális mértéke 100.000,- Ft. A támogatás maximális mértéke a vállalt önrész 
kilencszerese.  

A pályázat benyújtása: elektronikus úton a Magyar Államkincstár által üzemeltetett 
elektronikus rendszeren keresztül, az erre a célra kialakított pályázati felületen, valamint 
papír alapon és CD/DVD lemezen. A pályázat benyújtási határideje: 2016. július 15.  

A támogatás felhasználásának végső határideje: 2017. december 31. 

A pályázati felhívásra az Önkormányzat közművelődési feladatellátásának javítása érdekében 
a Művelődési Ház és Könyvtár művelődési tevékenységéhez, a művelődési színtér korszerű 
működéséhez szükséges műszaki, technikai eszközbeszerzés támogatására a Magyar 
Államkincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül pályázatot kívánunk 
benyújtani. A pályázat a művelődési tevékenység műszaki és technikai eszközállományának 
bővítéséhez laptop, projektor, fényképezőgép, vetítővásznak, TV, mikroport szett, színes 
fénymásoló, hűtőszekrény, 50 db szék beszerzését tartalmazza. Az önkormányzat által 
kötelezően biztosítandó önrész mértéke a pályázat teljes költségének 1/9-ed része. Tekintettel 
arra, hogy a konkrét árajánlatok beszerzése jelenleg folyik, a becsült összköltség maximum 
2.000.000 forint összegének figyelembe vételével, a pályázati önrészhez maximum 200.000 
Ft önrész biztosítása szükséges. Javasolja, hogy a pályázat megvalósításához az 
Önkormányzat maximum 200.000 - azaz kettőszázezer - forint önrész biztosításával járuljon 
hozzá Csörög Község Önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) 
önkormányzati rendelet 7. mellékletének 1.3 sora „Dologi kiadások” terhére.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 
meghozza a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

69/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be 
a 2015. évi C. törvény 3. melléklet II. 5. a) pontja szerint közművelődési érdekeltségnövelő 
támogatásra a Csörög Község Önkormányzat Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, 
Kossuth Lajos u. 53., 1425.hrsz.) művelődési ház/művelődési színtér műszaki, technikai 
eszközállományának bővítéséhez. A pályázattal megvalósuló fejlesztéshez az Önkormányzat 
maximum 200.000 - azaz kettőszázezer– forint önrészt biztosít az Önkormányzat és 
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intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet 7. 
melléklet 1.3 sora „Dologi kiadások” keret terhére.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. július 4. 
 

2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 
pályázat aláírására és a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2015. július 15.  
 

 
 

3. Döntés a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelméről  
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. 
Elmondja, hogy a DIGI Távközlési és Szolgáltató Kft kérelmet nyújtott be, Csörög területén a 
már meglévő légkábelek nyomvonalával egyező területre kiterjedő hatállyal a közútkezelői és 
a tulajdonosi hozzájárulást megadása iránt. Bene Attila Főépítész megvizsgálta a kérelmet és 
azt szakmailag elfogadásra javasolta. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 
meghozza a következő határozatát: 
 
 
Szavazatarányok: 
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

70/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a DIGI Távközlési és 
Szolgáltató Kft. (székhelye: 1134.Budapest, Váci u.35.) kérelmező részére Csörög területén a 
már meglévő légkábelek nyomvonalával egyező területre kiterjedő hatállyal a közútkezelői és 
a tulajdonosi hozzájárulást megadja. Felkéri a polgármester a szükséges intézkedések 
megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozat aláírására.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. július 10. 
 

 

 

4. Háromoldalú megállapodás megkötése Csörög Község Önkormányzata, az Apor 
Vilmos Katolikus Főiskola és a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda között 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. 
Elmondja, hogy  az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda 
között megállapodás jönne létre. Már tavaly is volt ilyen megállapodás. 
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 
meghozza a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

71/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja háromoldalú megállapodás 
megkötését  Csörög Község Önkormányzata, az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és a Csörögi 
Csiri-Biri Egységes Óvoda között a Főiskola  óvodapedagógus szakos hallgatóinak gyakorlati 
képzése tárgyában. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. július 4. 
 
2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert az 
egyeztető tárgyalásokra, és a megállapodás elfogadásához szükséges intézkedések 
megtételére. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. aug.25.  
 

 

 

5. Pályázatokkal kapcsolatos döntések (Közbeszerzési szabályzat, közbeszerzési terv 
elfogadása) 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét, 
miszerint a Képviselő-testület 2016. április 26.-i, ill. május 30.-i ülésein döntött az alábbi 
pályázatok elfogadásáról:  
 

1.) VEKOP—6.1.1-15 Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése.  

2.) KEHOP -5.2.9 – Pályázat épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió 
települési önkormányzatai számára.  

3.) Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015.évi C. törvény 3. 
melléklet II.3.pont a.), b.) és c) pontok szerinti Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatása.  
 

Az Uniós Projekt Fejlesztő Kft., mint az önkormányzat projektjeinek előkészítője felhívta az 
önkormányzat Polgármestere figyelmét arra, hogy a pályázathoz szükséges a Közbeszerzési 
Terv, valamint a Közbeszerzési Szabályzat elfogadása, ill. ezzel kapcsolatos döntések 
meghozatala. Az Önkormányzat tavaly megalkotta a közbeszerzési szabályzatát, ugyanakkor 
Réti Lajos ügyvezető, felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette a - 
jogszabály módosításokkal összhangban álló – új közbeszerzési szabályzat tervezetét (1.sz. 
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melléklet).A fentieken túlmenően el kell fogadni az önkormányzat 2016.évi közbeszerzési 
tervét is a fent megjelölt pályázatok vonatkozásában. Réti Lajos ügyvezető, felelős akkreditált 
közbeszerzési szaktanácsadó elkészítette az Önkormányzat 2016.évi közbeszerzési tervét 
(2.sz. melléklet). 

A fentieken túlmenően indokolt a műszaki ellenőr, és a közbeszerzéseket lebonyolító személy 
kiválasztásában eljáró személyről is dönteni mindkét pályázat kapcsán. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal 
meghozza a következő határozatát: 
 
 
Szavazatarányok: 
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

72/2016.(VII.4.) Képviselő-testületi határozat: 

1.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög Község 
Közbeszerzési Szabályzatát az előterjesztés 1.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert  a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016.július 4.  
 
2.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög Község 
2016.évi Közbeszerzési Tervét az előterjesztés 2.sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 
Felkéri a Polgármestert  a szükséges intézkedések megtételére. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. július 4. 
 
3.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
KEHOP -5.2.9 – Pályázat (épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára) kapcsán a közbeszerzéseket lebonyolító szerv kiválasztása iránt a 
szükséges intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016.július 4. 
 
4.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
KEHOP -5.2.9 – Pályázat ( épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió települési 
önkormányzatai számára ) kapcsán a műszaki ellenőr kiválasztása iránt a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016.július 4. 

5.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy 
VEKOP—6.1.1-15 Pályázat (Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése) kapcsán a közbeszerzéseket  lebonyolító szerv kiválasztása iránt a szükséges 
intézkedéseket tegye meg, valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016.július 4. 
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6.) Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 
VEKOP—6.1.1-15 Pályázat (Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának 
növelése) kapcsán a műszaki ellenőr kiválasztása iránt a szükséges intézkedéseket tegye meg, 
valamint felhatalmazza a megállapodás aláírására. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016.július 4. 

 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt,  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni 
a Képviselő-testület munkáját.  Az  ülést berekeszti. 
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület nyílt, 
rendkívüli  ülését   18  óra      25  perckor bezárta. 
 
A Képviselő-testület  2016. július 4.-i rendkívüli  nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 
18 óra 26 perckor.  
 
 
 

k.m.f. 
 
 
 
 

 
 
   Hegedűsné Kripák Ildikó                           Chrobák Zoltánné dr. 
            polgármester                                                      jegyző 
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