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Tartalmazza: 1 -13 /2018. (II.14.) számú PÜB határozatokat 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2018. február 14-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 

    Kendrovszi József  képviselő 

    Pataki Ferencné  képviselő 

   Grancsa Péter    képviselő     

Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

                                        Gáspár Tiborné  óvodavezető  

 Czinege Éva                              pénzügyi és gazdálkodási 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. Megkérdezi, hogy van e valakinek javaslata a 

napirendi pontokra.  

 

Hegedúsné Kripák Ildikó polgármester javasolja 3. napirendi pontnak felvenni az óvodai 

csoportlétszám túllépés fenntartói engedélyezését, valamint 4. napirendként felvenni a rászoruló 

gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről előterjesztéseket és a 2018. évi 

költségvetést levenni a napirendek közül. Kéri, hogy a jövő heti képviselő-testületi ülés előtt tárgyalja 

meg ezt a napirendet a  Pénzügyi Bizottság. Az egyebekben 2 hozzászólással szeretne élni.   

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök a fenti módosításokkal szavazásra bocsátja a módosított 

napirendet.  

 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  

 

NYÍLT ülés: 
 

1. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

2.  Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

3.  Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről   

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

4.  Döntés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről 

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

5. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

6.  Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. 

 (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról   

     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

       7.  Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok    

            számáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  



8.  Rendeletalkotás a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 

természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

9. A polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása  

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

10.  A Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

 Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

11. Tájékoztató a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok 

vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről  

  Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

12. Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve 

 Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

13.  Egyebek 

 

 

 

 

 

1. Napirend 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2018. évi nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

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

megkapták, az előterjesztés részletesen tartalmazza az adatokat. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés b) pontja értelmében a fenntartó „dönt az óvodába történő 

jelentkezés módjáról, az óvodai általános felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási 

idejének meghatározásáról. Az intézmény nyári zárva tartása – az intézményvezető javaslata alapján - 

2018. július 23. és 2018. augusztus 17. közötti időszak (összesen: 4 hét). Nyitás augusztus 21.   

  

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

következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

1/2018. (II.14.) 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 a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda -

Bölcsőde intézményben a nyári zárva tartás időpontját 2018. július 23. napjától – 2018. augusztus 17. 

napjáig határozza meg.  

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

2. A Képviselő-testület felkéri polgármestert, hogy az önkormányzati óvoda nyári zárva tartásának 

időpontjáról az intézményvezetőt értesítse. 

Határidő: a döntést követő 5 munkanap  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



2. Napirend 

Döntés az óvodai beiratkozás módjáról és időpontjáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

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

megkapták, az előterjesztés részletesen bemutatja a jogszabályi hátteret is. A település köznevelési 

intézményében a 2018/2019. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra 2018. április 24-26. napokon 

8.00 órától 16 óráig kerülne sor. A felvétel tárgyában meghozott döntés szülővel való közlés 

határideje: 2018. május 29. 

 

Kéri a Bizottságot, hogy a fentiek alapján támogassa mind az előterjesztést az óvodai beiratkozás 

időpontjáról, mind fogadja el az előterjesztéshez kapcsolódó fenntartói közleményt az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal.  

 

 

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

következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

2/2018. (II.14.) 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 úgy dönt, hogy az önkormányzati 

fenntartású köznevelési intézményben (2135. Csörög, Kossuth utca 21.) a 2018/2019. nevelési évre 

vonatkozóan az óvodai általános felvétel (beiratkozás) időpontja: 

                                      2018. április 24-25-26.   8.00 - 16.00 óra között  

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az óvodai férőhelyre történő jelentkezés 

módjáról szóló fenntartói hirdetményt az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a 

fenntartói hirdetmény helyben szokásos módon történő közzétételéről. 

Határidő: 2018. március.9. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

 

 

 

 

 



3. napirend  

Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-

Bölcsőde vezetője az előterjesztés 1. melléklete szerint fenntartói intézkedést kezdeményezett 

csoportlétszám túllépés engedélyezése ügyében. Az óvodai csoportok – az egységes óvodai csoport 

kivételével - minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. Az 

óvodában az évközi létszámváltozás indokolja, hogy a Napocska csoport mellett a Szivárvány csoport 

is a maximális létszám legfeljebb 20 %-kal történő létszám túllépéssel működjön. 

 

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

következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

3/2018. (II.14.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. január 1. napjától 2018. 

augusztus 31. napjáig engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, 

Kossuth u. 21.) Szivárvány csoportja vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény 25. § (7) bekezdése szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését.   

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

4. napirend  

Döntés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli 2018. évi szünidei étkeztetéséről      
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló 

gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. Az új 

szabályok szerint a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes 

képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek részére 

ingyenesen biztosítja. 

A településen élő rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult kb. 60 gyermekre vonatkozóan 

a tavaszi, nyári, őszi és téli szünidei ingyenes gyermekétkeztetés kiterjesztéséhez – 55 munkanappal – 

580.-Ft/fő/nap szolgáltatási költséggel – összesen 1.914.000.-Ft önkormányzati saját forrás szükséges, 

mivel a központi költségvetés erre fedezetet nem biztosít. 



 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

4/2018. (II.14.) 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 úgy dönt, hogy a hátrányos helyzetű, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek 2018. évi tavaszi, nyári, őszi, téli szünidei 

gyermekétkeztetéséhez szükséges egyszer használatos műanyag edények költségére 220.000.- 

Ft-ot biztosít az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének 7. melléklet Kiadások 1.3  Dologi 

kiadások sora terhére.   

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen élő 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 60 gyermek 2018. évi tavaszi, nyári, őszi, 

téli szünidei ingyenes étkeztetését nem támogatja, mivel a központi költségvetés erre a 

feladatra többletforrást nem biztosít és az Önkormányzat költségvetésében erre fedezet nem 

áll rendelkezésre. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. február 20. 

 

 

 

 

5.napirend 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

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

képviselők. A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC törvény 50 § (8) bekezdésébe foglaltak 

alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi 

körzetét.  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

5/2018. (II.14.) 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 egyetért azzal, hogy a 2018/2019. tanév 

általános iskolai felvételi körzethatárai a 2017/2018. tanév felvételi körzethatáraival egyezően 

kerüljenek megállapításra.  

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására.  

Határidő: 2018. február 23. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 

6.napirend 

Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. 

(IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata Képviselő-

testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati  

rendeletének módosítása az írásbeli előterjesztésben megjelölt okokból indokolt. 

 

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

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

6/2018. (II.14.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Csörög Község Képviselő-testületének az Önkormányzat 

Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

7. napirend  

Rendeletalkotás a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok               

számáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a népszavazás kezdeményezéséről, az 

európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. 



törvény 92. §-ában a képviselő-testület kizárólag a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számának meghatározására kapott felhatalmazást. Ezen törvény 32. § (2) bekezdése 

értelmében a képviselő-testület köteles elrendelni a helyi népszavazást, ha azt az önkormányzati 

rendeletében meghatározott számú választópolgár kezdeményezte. A törvény 34. §-a értelmében a 

képviselő-testület által meghatározott szám nem lehet kevesebb a választópolgárok tíz százalékánál, és 

nem lehet több a választópolgárok huszonöt százalékánál.   

Javaslom, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számát 20 %-ban 

állapítsuk meg az új önkormányzati rendeletben, amelynek elfogadásával egyidejűleg a 2/2003. 

(II.21.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül kell helyezni. 

 

Kendrovszki József képviselő javasolja, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számát 15 %-ban állapítsuk meg az új önkormányzati rendeletben. 

  

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök a módosított indítványt teszi fel szavazásra. 

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

7/2018. (II.14.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges 

választópolgárok számáról szóló önkormányzati rendelet tervezetet – a módosítással együtt -

elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek.  

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 

8. napirend  

Rendeletalkotás a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, 

természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a polgármester asszonyt, 

hogy egészítse ki a leírtakat.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-

testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni 

juttatásáról és költségtérítéséről szóló 1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelete alapján 2016. január 1-

jétől havonta a képviselő e tisztségéből eredő feladatainak ellátásáért bruttó 42.500 Ft, az állandó 

bizottság elnöke - a képviselői tiszteletdíj és 34.800 Ft - azaz összesen: 77.300 Ft és az állandó 

biztosság nem önkormányzati képviselő tagja a képviselő havi tiszteletdíjának 50%-ának összege 

alapján, kerekítve megállapított 21.300 Ft tiszteletdíjra jogosult.      

A tiszteletdíj mértékét 2018. március 1. napjától képviselő esetében bruttó 47.500 Ft/hó, bizottság 

elnöke esetében bruttó (47.500+40.000) 87.500 Ft/hó, tanácsnok esetében bruttó 57.500 Ft/hó, nem 



önkormányzati képviselő külső bizottsági tag esetében - a kerekítés szabályait alkalmazva - 23.800 

Ft/hó összegben javaslom megállapítani.  

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

8/2018. (II.14.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy Csörög Község Képviselő-testületének a helyi önkormányzati 

képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról, természetbeni juttatásáról és költségtérítéséről szóló 

1/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet elfogadásra javasolja a 

képviselő testületnek.  

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

9. Napirend  

A polgármester 2018. évre vonatkozó cafetéria juttatásának megállapítása  

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy 

egészítse ki a leírtakat.   

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a polgármester cafetéria-juttatására az  Mötv. 73. §-a 

előírja, hogy a polgármesteri tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló törvény állapítja meg, a polgármester 2018. évi cafetéria-juttatása a fentieknek 

megfelelően az ide vonatkozó törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján kerül megállapításra. 

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

9/2018. (II.14.) 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 Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 2018. 

évi cafetéria-juttatását közterheket is tartalmazó bruttó összegét 200.000,- Ft-ban határozza meg, a 

hivatali közszolgálati tisztviselők számára megállapított összeggel megegyezően. 

A polgármester cafetéria-juttatása az ide vonatkozó törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján 

kerül megállapításra. 

Határidő: 2018. február 20.  

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

10. Napirend 

A Polgármester 2018. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  



Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Felkéri a jegyző asszonyt, hogy 

egészítse ki a leírtakat.   

 

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

törvény 2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a  rendelkezik a főállású polgármester 

szabadságáról. 

Hegedűsné Kripák Ildikó főállású polgármester asszony a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2018. 

évben 39 munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:   

 

Alapszabadság: munkanap/év 2018.01.01. – 2018.12.31.  25  nap  

Pótszabadság:    munkanap/év 2018.01.01. – 2018.12.31.       14  nap  

2017. évben fel nem használt szabadság 2017.01. 01.- 2017.12.31.  0 nap  

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

10/2018. (II.14.) 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 - 2018. évben 39 munkanap 

szabadságra jogosult az alábbiak szerint:  

Alapszabadság:  25 munkanap/év      

Pótszabadság:    14 munkanap/év   

2017. évben fel nem használt szabadság: 0 nap  

 

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 

               

 

 

 

 

   2018. 

Január   10 

Február   

Március  2 

Április   

Május   

Június  2 

Július  5 

Augusztus   

Szeptember  14 

Október   

November  1 

December  5 

 

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

Hivatal Jegyzőjét, hogy a Polgármester részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2018. 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: 2018. február 20., 3. pont: 2018. december 31. 

  

 

11. napirend  

Tájékoztató a polgármester, a képviselők és a nem képviselő bizottsági tagok        

vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről  
Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság  elnöke 

  

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy minden képviselő 

időben leadta a vagyonnyilatkozatát, amit nyilvántartásba vett a hivatal, és gondoskodik azok 

megfelelő kezeléséről. 

Kérem, hogy tájékoztatómat tudomásul venni szíveskedjenek.  

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

11/2018. (II.14.) 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 polgármester, a képviselők, valamint a nem 

képviselő bizottsági tagok vagyonnyilatkozat-tételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt 

tudomásul veszi. 

Határidő: 2018. február 20. 

Felelős: Dr. Bonyhádi Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

 

 

12. Napirend 

Pénzügyi Bizottság 2018. évi munkaterve 

Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

Bonyhády Elemér pénzügyi bizottság elnöke elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést, ill. a 

munkaterv javaslatot a képviselők , ha van észrevétel, kiegészítés, kéri tegyék meg.  

 

 

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

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



12/2018. (II.14.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság elfogadja a 2018.évre szóló munkatervét. 

Határidő: 2018. február 14. 

Felelős: Dr. Bonyhádi Elemér Pénzügyi Bizottság elnöke 

 

 

 

13. Egyebek 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a vasúti pálya korszerűsítés eltolódása 

miatt- mely tartalmazza Csörög viszonylatában a közlekedésbiztonságos megoldást a közúti 

közlekedésre történő kihajtásra – nyilvánvalóvá vált, hogy a kijárás biztosítását nem lehet tovább 

halogatni. Új elemként bekerült a már többször szorgalmazott gyalogátkelőhely kiépítése a 

vasútállomás és a vele szemben megépített buszmegálló között. 2018. február 07-én a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Fejlesztési Főosztály osztályvezetője, a Magyar Közút 

Zrt osztályvezetője, Pest megyei Igazgatója, a MÁV vezetői egyeztetést tartottak a településen. Abban 

valamennyien egyetértettek, hogy a helyzet megoldást sürget. A felek egyeztettek a következőkben: 

Amennyiben az önkormányzat megtervezteti a jelzőlámpával ellátott gyalogátkelőhelyet, igyekeznek 

még 2018-ban a kiépítésre szánt forrást biztosítani és megépíteni a gyalogátkelőt. Kéri a bizottság 

támogatását, hogy kerüljön a költségvetésbe betervezésre a tervezéshez szükséges összeg. 

 

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen,  0 nem, 0 tartózkodás 

 

13/2018. (II.14.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság támogatja, hogy kerüljön az önkormányzat 2018.évi költségevetésébe 

betervezésre a gyalogátkelő betervezéséhez szükséges összeg. 

Határidő: 2018. február 20. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 

 

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 

 

 

 

 

  


