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Tartalmazza:   1  -  7   /  2017. (I.25.) számú PÜB határozatokat 



 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2017. január 25-én 17 órakor megtartott nyílt ülésén.  

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.)  

 

Jelen vannak: Dr. Bonyhády Elemér                elnök 

  Némethné Vadócz Erika  tag 

  Antal Péter     tag 

 

Tanácskozási joggal:    Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

    Gergely László   alpolgármester 

    Kendrovszi József  képviselő 

    Pataki Ferencné  képviselő 

    Grancsa Péter   képviselő 

    Gáspár Tiborné  óvodavezető 

    Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

                                        Czinege Éva                              pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

                                        Együd Sándorné                        ügyintéző 

 

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

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság 3 tagja az ülésen jelen van. Szavazásra bocsátja a meghívóban szereplő 

napirendi pontokat azzal a kiegészítéssel, hogy javasolja a Pénzügyi Bizottság 2017.évi munkatervét is 

felvenni az Egybek napirendhez. 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a 2. napirendi pontot visszavonja.  

Alpolgármester úr nem kíván élni a tiszteletdíjának a módosításával, emelésével, mivel minden 

forintra szükség lesz a most induló beruházások lebonyolításához. 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök nem javasolja a lemondást, mivel a kormány  adta 

lehetőséggel élni kell.  

Gergely László alpolgármester elmondja, hogy továbbra is szeretne a falu fejlődésében részt venni,  

de nem  kíván élni ezzel a lehetőséggel, és a Polgármester Asszony által elmondottakat megerősíti.  

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök szeretne kérelemmel fordulni a testülethez, amit a 

költségvetés tárgyalásakor szeretne ismertetni.  

A fenti módosításokkal szavazásra bocsátja a módosított napirendet.  

 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúlag elfogadta az alábbi napirendet:  

 

NYÍLT ülés:  

 

1. Döntés a polgármester illetményének módosításáról 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2. A Polgármester 2017. évi cafetéria juttatása 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

3. A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Döntés Csörög Község tulajdonát képező 1092  hrsz.-ú és  1093  hrsz.-ú telkek sportcélú 

hasznosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



 

5. Csörög Község Önkormányzata és Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

6. Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Egyebek 

- PÜB 2017.évi munkaterve  

 

 

1. Napirend 

Döntés a polgármester illetményének módosításáról 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az Országgyűlés 2016. december 13-án módosította a 

Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) - (4) bekezdését, 

amely a polgármesterek illetményét állapítja meg. A jogszabály módosítás 2017. január 1. napjától 

hatályos. Az Mötv. 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a 2001-5000 fő közötti települési lakosságszám 

esetén - amelybe Csörög község is tartozik – a polgármester illetményét az államtitkári fizetés 55 %-

ában kell megállapítani.   

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

1/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

  

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától Hegedűsné Kripák 

Ildikó, főállású polgármester illetményét havonta bruttó 548.400 Ft-ban és költségtérítését havonta 

bruttó 82.300 Ft-ban összegben állapítja meg.  

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2.A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

 

2. napirend  

A Polgármester 2017. évi cafetéria juttatása 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/L. §-a a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően 

alkalmazni rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a cafetéria-juttatásokat szabályozza. E szerint a cafetéria-



juttatás megállapítása kötelező a polgármester számára, melynek éves összege nem lehet alacsonyabb 

az illetményalap ötszörösénél.  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

2/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L.§ (1) bekezdése és 151. §-a alapján úgy dönt, hogy 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét bruttó 

200.000,- Ft-ban állapítja meg. 

 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017.január 31. 

 

 

 

3. napirend  

A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az előterjesztésben látható egy táblázat a 

szabadságok felosztásáról, ami módosulhat is, hiszen lehetnek olyan programok, amelyek az 

előterjesztésben megjelölt ütemtervet felülírják, de kéri annak elfogadását.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

3/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hegedűsné Kripák 

Ildikó, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 39 munkanap 

szabadságra jogosult az alábbiak szerint:  

Alapszabadság:  25 munkanap/év      

Pótszabadság:    14 munkanap/év   

  

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 39 munkanap 

szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

 



Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt 

napok száma adott 

hónapban 

              

2017. 

Január 3 1 

Február  2 

Március  2 

Április  2 

Május  2 

Június  2 

Július 3-6 4 

Augusztus 21-24,28-31 8 

Szeptember 11-14 4 

Október  2 

November  4 

December 18-21,27-28 6 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Csörögi Polgármesteri 

Hivatal Jegyzőjét, hogy a Polgármester részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2017. évre 

vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) 

bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: 1.-2. pont: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

                  3. pont: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

Határidő: 1.-2. pont: 2017. január 31., 3. pont: 2017. december 31. 

  

4. napirend  

Döntés Csörög Község tulajdonát képező 1092  hrsz.-ú és  1093  hrsz.-ú telkek  sportcélú 

hasznosításáról 

      Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy komoly tárgyalások folynak az 

iskolaépítéssel kapcsolatban. Ahhoz, hogy a gondolkodás elinduljon, a Székely Bertalan utcában 

lehetne megvalósítani a sportcélú hasznosítást, külső források, pályázati lehetőségek bevonásával. Az 

előterjesztésben jelzett két telek egymás mellett van. Ahhoz, hogy tudjak támogatást kérni, kellene a 

testület támogatása. Ha a testület dönt, akkor tavasszal elindulhat a terep egyengetése.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

4/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1092 hrsz.-ú és 1093 hrsz.-

ú önkormányzati tulajdonú telkek sportcélú hasznosítását elfogadja. 

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti önkormányzati telkek 

sportcélú hasznosítása érdekében a pályázati lehetőségek felkutatására. 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



5. napirend  

Csörög Község Önkormányzata és Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy azért szükséges az együttműködési megállapodás 

felülvizsgálata, mert a jogszabály ezt előírja. Ennek alapján elvégeztük a pontosításokat. A Csörögi 

Roma Települési Nemzetiségi Önkormányzat 2017. január 30.-i ülésén tárgyalja ezt az előterjesztést. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

5/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva úgy dönt, hogy Csörög 

Község Önkormányzata és Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 

megállapodást a mellékletben szereplő módosított tartalommal elfogadja.  

 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2017. január 31. 

 

6. Napirend  

Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy ezt a költségvetést a takarékosság jellemzi, 

amelynek legfőbb célja, hogy a 2017.évi beruházásokhoz a kellő anyagi fedezetet biztosítsa. Kérdezi, 

hogy van-e a pénzügyi vezetőnek, vagy a jegyző asszonynak kiegészítése az előterjesztésen kívül? 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy valóban nagyon szűken tervezték a kiadásokat. 

Minden intézményvezető és alkalmazott belátta, hogy a legfontosabb cél, hogy meginduljon az utak 

építése. 

Kendrovszki József képviselő megjegyzi, hogy, ha jól látja, a 10. számú mellékletben a 

Polgármesteri Hivatalnál 8 fő tisztségviselővel van számolva. Az előző évben egy fő tisztségviselő és 

7 fő köztisztviselő volt, most 8 fő köztisztviselő van benne. Mi az oka. Ez elírás? Az a véleménye, 

hogy reményteljesen nézhetünk a 2017-es év elé, ha bármelyik pályázat bejön.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző válaszában megköszöni képviselő úr észrevételeit, szükséges a 

korrekció. Kiemeli, hogy a szerződések felülvizsgálata elkezdődött. Két határozati javaslat ment ki és 

egy rendeletalkotási javaslat. A határozati javaslatokat a közalkalmazottak, és az Mt. hatálya alá 

tartozók cafetéria juttatásával szeretné kiegészíteni. 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ez egy nagyon szigorú költségvetés. A koncepció az volt, 

hogy legyen egy induló költségvetés. Fontos a pályázatok és a fejlesztések megvalósulása, amik 

elindultak. Mozgástér nem nagyon van azon kívül, mint amit beterveztünk. A kameraellenőrzésnek is 

meg kell lenni. Sajnos sok minden kimaradt. Sajnálatos a javítások lemaradása, fontos a világítás 

korszerűsítése, a meglévő műszaki eszközökhöz csak szakember nyúlhat, a szakemberek biztosítása 

elengedhetetlen. A második félévben talán már látjuk a mozgásterünket. Mindent megtettünk azért, 

hogy aki itt dolgozik meg kapja, ami jár. Előre kell terveznünk, hogy pályázatok esetén már előnyben 

legyünk. Köszöni az észrevételeket, az együtt gondolkodást. Fontos, hogy az érintésvédelem meg 

legyen. A vízkár elhárítási tervet is meg kell csinálni. Bízik abban, hogy egy nagyon szép évet fogunk 

zárni.  



Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök  elmondja, hogy a jelzett két felvetéssel szeretné folytatni. 

Kérdése, hogy milyen lehetőség lenne a képviselő testület tagjainak és a megbízott bizottsági tagok 

tiszteletdíjának emelésére? 

A másik pedig a helyi adókról szóló 1990. évi C törvény, hatályos 39/C § (1)-(3) bekezdésben 

foglaltak alapján  és annak keretei közt az önkormányzat rendeletében jogosult a háziorvos, védőnő 

vállalkozó számára az iparűzési adó alól mentességet megállapítani. Szeretné a szolgáltatási 

tevékenységét fejleszteni, és ezzel kb. 150 ezer forint maradhatna a fejlesztésekhez felhasználásra. 

Kéri a testület hozzájárulását.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a bizottság javaslatot tehet az elhangzottak alapján.  

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök jelzi, hogy szeretne kimaradni a szavazásból.  

Némethné Vadócz Erika tag kérdésként veti fel, hogy milyen  fejlesztésekre gondol a doktor úr? 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök betegbehívó rendszert szeretne, aminek kb. 600 és 1 millió 

forint is lehet a beszerzési költsége, de ez egy nagyon sok feladatot ellátó rendszer. Kislabor eszközök 

beszerzésére gondol, defibrillátor beszerzése, vállalja, hogy beszámol az elköltött pénzről, a 

fejlesztésekről.  

Antal Péter képviselő felveti, hogy az óvodában a karbantartás, állagmegóvás be lett- e tervezve? 

Felhívja a figyelmet, hogy a napelem szakszerűtlenül van installálva, valamint a tető rosszul van 

szigetelve. Meg kell keresnünk a vállalkozót, hogy tegye rendbe.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző válaszként elmondja, hogy intézkedett, megkérte az irattárost az 

óvodával kapcsolatos iratok elővételére. Javasolta, hogy legyen intézményi műszaki bejárás. Minden 

közintézményről  műszaki állapot felmérést kellene készíteni. 

Kendrovszki József képviselő  elmondja, hogy jó lenne, ha a testületi ülésen kapnánk egy beszámolót 

az ügy állásáról.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy kiegészítésekkel együtt 6 határozati  javaslat lesz.  

  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

6/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatokat 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:   

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját 

bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő 

három évre szóló „kitekintést” az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 

Határidő:   2017. január 31. 

Felelős:     Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapul vételével és a költségtakarékos gazdálkodás 

érdekében a szerződések teljes körű felülvizsgálatára a szükséges intézkedéseket tegye meg.    

 Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, 

hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapul vételével vizsgálja meg mind a közalkalmazottak mind 

az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2017. évi cafetéria juttatásának lehetőségét.     

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester, Chrobák Zoltánné dr. jegyző 



4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, 

hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapul vételével vizsgálja meg a képviselői tiszteletdíj  

felemelésének lehetőségét.     

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

             Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

5. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a háziorvos iparűzési adó 

mentességének megállapítását a helyi adó rendeletben. Felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló 

1999. évi C. törvény 39/C §. (4 )bekezdése  alapján készítsen rendelet- tervezetet a háziorvos iparűzési 

adó mentessége megállapítása érdekében.  

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

6. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadásra javasolja a képviselő-

testületnek  az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  önkormányzati rendeletet.  

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

7. Egyebek  

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök elmondja, hogy elkészült a bizottság 2017.évi munkaterve. 

Kéri a tagokat, hogy esetleges javaslataikat, indítványaikat tegyék meg. Kéri a Jegyző Asszonyt, hogy 

ennek elfogadását követően egy-egy másolati példányt juttasson el mindenkinek. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

7/2017.(I.25.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Pénzügyi Bizottsága  elfogadja a bizottság 2017.évi munkatervét. 

Felkéri a Jegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2017. december 25. 

Felelős: Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a képviselő- testület tavalyi év végén döntött a mozgó 

kamerák megrendeléséről, azok beüzemeléséről. Szeretné tudni, hogy mikorra várható a beüzemelés.  

Antal Péter képviselő amint jobb az idő, nem lesznek mínuszok, meg fog történni a beüzemelés.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester tájékoztatja a képviselőket, hogy az  útpályázatunk 7.-ként 

került feltöltésre. Felolvassa a befogadásról készült határozatot. Beszámol az intézkedéseiről.  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, 

hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését.  

k.m.f. 

 

 

 Dr. Bonyhády Elemér      Némethné Vadócz Erika  

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja 


