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JEGYZŐKÖNYV 

 

 

Készült Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 30-án 18 órai 

kezdettel a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és Bölcsőde tornatermében megtartott 

közmeghallgatásról. 

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó                polgármester 

Gergely László                  alpolgármester 

Antal Péter        képviselő  

Pataki Ferenc Józsefné                          képviselő 

Kendrovszki József                               képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Juhász Károly tűzoltó őrnagy  

             Czutor Emil körzeti megbízott Váci Rendőrkapitányság 

 Bíró Gábor osztályvezető, Váci Rendőrkapitányság 

 

 

Megjelent lakosok külön jelenléti ív szerint.  

 

A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 18 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi 

ülést amelynek tárgya közmeghallgatás és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 

képviselő-testület 5 tagja jelen van, így az ülés határozatképes. Javasolja, hogy jelen 

jegyzőkönyvet Gergely László alpolgármester hitelesítse.  

Átadja a szót a jelenlévőknek, várja a kérdéseket, hozzászólásokat.  

 

Ráduly Ilona (Csörög, Kisfaludy utca 45.) lakosnak a közbiztonsággal kapcsolatos felvetése 

van. A vasútállomáson fiatalok félelmetes dolgokat művelnek, lehet-e valamit tenni? Több 

ízben látott drogosnak tűnő fiatalokat.   

 

Czutor Emil körzeti megbízott Váci Rendőrkapitányság válaszában elmondja, hogy sajnos 

ezt már több állampolgár is jelezte, állandó probléma. Június 1 óta a rendőri jelenlét megnőtt a 

településen, igazoltatások folyamatosak, többet vannak jelen a faluban. A továbbiakban is 

várja a telefonokat, a fogadóóráin is megtalálható, ahol a panaszokat elmondhatják a lakosok.  

 

Bíró Gábor osztályvezető Váci Rendőrkapitányság kiemeli, hogy a vasúti közlekedéssel 

kapcsolatban felvetett problémát ismeri, elmondja, hogy többször külön szolgálati egység lett 

kirendelve erre a vonalra, fél óránként történő ellenőrzéssel, több-kevesebb sikerrel. Reméli, 

hogy csökkenni fognak a problémák a rendőri jelenlétek hatására. Civil autókkal is tartanak 

felderítést, türelmet kér, csinálják a dolgukat.  

 

Benczefi Ferenc (Csörög, Kisfaludy utca 55.) lakos felveti, hogy ugyan egyetért az 

elhangzottakkal,  de abban látja a hiányosságot, hogy egy rendőr  jelenléte szinte a nullával 

egyenlő. Amíg nem lesz több ember itt a faluban, addig nem lesz megoldás a problémákra. Ő 

is látott már vonatot megállítani. Polgármester asszonyhoz fordul kérdésével. Polgármester 

asszony ígérete szerint, melyet 2016-ban tett megígérte, hogy megoldja a vasúti beálló 



kérdését. Dolgozó emberek állnak a szakadó esőben. Sajnos nem történt semmi. Tapasztalata 

szerint hóesésben reggel közmunkások takarítanak szórják a sót, de nincsenek ellenőrizve, 

nincs befejezve a munka. Egy másik probléma, hogy a közút mellett a házak előtt kövek 

vannak kirakva, hóesésnél nem lehet közlekedni, balesetveszélyes, valamilyen szabályt 

kellene hozni az eltávolításukra.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy a focipályáig a lépcső a 

MÁV tulajdona. A MÁV felé kell jeleznünk a problémát, mi folyamatosan kezdeményeztük 

is a MÁV felé a terület rendbetételét. Horribilis összeg a terület rendbetétele. A MÁV az 

önkormányzattal úgy kötött volna szerződést, hogy minden az önkormányzat feladata, 

felelőssége lett volna. Kb. 1.200.000.- Ft lett volna ennek a költsége egy évre. Legutóbb 

májusban azt írták, hogy rendbe teszik a területet, meg is tették, 2020-ra ígérték a teljes 

megoldást. Akármilyen beállót nem lehet létesíteni, un.  MÁV dizájn szerint lehet ezt 

megvalósítani. A vasúti peron megközelítését megoldottuk.  

 

Benczefi Ferenc (Csörög, Kisfaludy utca 55.) lakos megkérdezi, hogy a lépcső a MÁV-hoz 

tartozik? Javasolja a Kétfarkú Kutyapárt megkeresését.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy igen a MÁV-hoz 

tartozik. Volt egy gyönyörű vasútállomásunk, de szó szerint WC-nek használták. Sajnos a 

MÁV hagyja az épületeit tönkre menni.  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző köszöni a kövek elhelyezésével kapcsolatos észrevételt. 

Elmondja, hogy van egy közösségi együttélési rendeletünk, amiben benne a van a kövek 

elhelyezésének a tiltása. Sok követ már sikerült eltüntetni az ingatlanok elől. Utána fog nézni, 

hogy hol vannak még balesetveszélyt okozó kövek. 

 

Benczefi Ferenc (Csörög, Kisfaludy utca 55.) lakos újabb felvetése a rendőrség felé irányul. 

Javasolja, hogy egy autó megállításál a jogosítványt is le kellene ellenőrizni.  

 

Bíró Gábor osztályvezető Váci Rendőrkapitányság kiemeli, hogy nem rendőrségi hatáskör 

a jogosítvány kiadásának a megkérdőjelezése. Közúti ellenőrzésnél a KEKKH rendszerben 

nézünk utána. Csak ott lehet név alapján lekérdezni, azt nem lehet lekérdezni, hogy hol kapta 

meg a jogosítványt.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a jelzőoszlopok kihelyezése az 

útszélét hivatott jelezni. Kéri, hogy nagyobb figyelemmel óvjuk meg az értékeinket. A 

közlekedési tükrök elég sokáig bírták, sajnos most egyet kiütöttek. Gyorshajtók 

megfékezésére beton virágtartókat szerettünk volna kihelyezni, de nagyon drága az árajánlat 

alapján. Rajta vagyunk a megoldáson.  

 

Gáspár Iván (Csörög, Kisfaludy utca 23.) lakos elismeréssel szól a katasztrófavédelemhez. 

Nem tudja, hogy a kéményseprés miért lett önkéntes. A nála járt szakemberek nem tudták 

megcsinálni a kéménytisztítást, mivel nem fért hozzá a kéményhez az úr a termete miatt.  

Javasolja Csörög Község Honlapjának a rendszeresebb kezelését. Csörögi Hírlevelet nem 

tartja érthetőnek, egyszerű embereknek szóljon, érthető legyen.  

Szépnek tartja a Polgármesteri Hivatalt, kicsi község, kicsi hivatal, nem érti, miért ilyen nagy 

a „Polgármesteri Hivatal” kiírás?  

 



Juhász Károly tűzoltó őrnagy válaszában elmondja, hogy örül a kéményseprés pozitív 

megítélésének. Nme tudja, hogy kik végzik a felülvizsgálatot, a fizikai állóképességükre nincs 

rálátása. Továbbítani fogja az észrevételt. Megragadja az alkalmat és felhívja a figyelmet a 

kémények felülvizsgálatára, szénmonoxid érzékelő elhelyezését, beszerzését javasolja.  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző tájékoztatja a lakókat, hogy a kútbejelentéssel kapcsolatban, 

előreláthatólag, 2020. december 20-ig meghosszabbítják az engedélyezési, fennmaradási 

eljárást. Az Országgyűlés előtt van a módosító törvénycsomag. Amint a döntés megszületik, 

azonnal tájékoztatni fogjuk a lakosságot. 

 

Kovácsné Judit lakos szeretne tájékoztatást kapni a Zöld Híd Kft. összeomlásáról.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy volt egy összejövetelen, 

ahol tájékoztatást kapott arról, hogy ki, mit tett meg. A koordinációt átvette a katasztrófa 

védelem, a szemétszállítás folyamatos. 

 

Cselik Gábor (Csörög, Kisfaludy utca 54.) lakos kérdezi, hogy jól tudja-e, hogy a forgalom 

lassítására szolgáló fekvőrendőrt 5 évig nem lehet az új útra rakni? Sajnos a Kisfaludy 

utcában a száguldozás nagy probléma.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy sajnos tényleg nem lehet a 

fekvőrendőrt elhelyezni, mert akkor elveszítjük az út jótállását. A támogatói okiratban benne 

van, hogy 5 évig nem lehet telepíteni. A beton virágtartókat lehetne, de nagyon drága.  

 

Czutor Emil körzeti megbízott kéri, hogy a 112-es hívószámra azonnal jelentsék, ha 

gyorshajtást tapasztalnak.  

 

Cselik Gábor (Csörög, Kisfaludy utca 54.) lakos az út mentén a vízelvezetés kapcsán 

kérdezi, hogy lesz-e beton elvezető rendszer a Kisfaludy utcában? 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a tervezés folyamatban van, ha lesz 

pályázat, forrás, akkor meg lesz valósítva. Javasolja, hogy akinek módja van rá, a házon belül 

egy kis szikkasztó árkot alakítson ki. Engedélyezésre kész terv fog nemsokára a 

rendelkezésünkre állni.  

 

Káldi Tivadar (Csörög, Arany János utca 46) lakos kérdezi, hogy a Béke tér 

körforgalomnak minősül-e? 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy  ez nem körforgalom, 

de bízik benne, hogy a jövő évi költségvetés fedezetet fog biztosítani az ezzel kapcsolatos 

kiadásokra is.  

 

Káldi Tivadar (Csörög, Arany János utca 46) lakos elmondja, hogy nagyobb esőzésnél a 

garázsát elönti a víz, hiába van ciszternája, nincs árok a háza előtt.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a közművek miatt nem mindegy, hogy hol megy az 

árok. Van pályázatunk beadva. Megnézzük, hogy mit tudunk tenni.  

 

Kendrovszki József képviselő sajnos ez az útszakasz nem érinti a pályázatunkat. Meg kell 

nézni, mit tehetünk.  



 

 

Megköszöni a lakosok jelenlétét, elmondja, hogy a közeljövőben több fórumot is fog 

szervezni. Addig is a polgarmester.hu email címre várja az építő kritikákat és észrevételeket.  

 

 

További kérdés, észrevétel nem lévén Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni 

a részvételt és bezárja a közmeghallgatást. 

 

 Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a közmeghallgatást 19 óra 

50 perckor bezárja. 

A közmeghallgatásról készült jegyzőkönyv lezárva: 19 óra 52 perc.  

 

 

k.m.f. 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó 

polgármester  

 

 

 

 

 

Chrobák Zoltánné dr. 

         jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Gergely László alpolgármester  
 


