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Tartalmazza: 16-26 /2018. (V.23.) számú PÜB határozatot 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2018. május 23-án 17.30 órakor megtartott ülésén.  

 

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

 

Jelen vannak: Dr. Bonyhády Elemér László             elnök 

             Antal Péter     tag 

  Némethné Vadócz Erika   tag 

 

Tanácskozási joggal:  Chrobák Zoltánné dr.   jegyző 

   Kendrovszki József   képviselő  

Némethné Vadócz Erika  bizottsági tag 

              Garabáné Fónád Elvira   bizottsági tag 

             Riba Istvánné    igazgatási főelőadó 

             Czinege Éva    pénzügyi előadó 

             Rigó Tímea    pénzügyi előadó              

              Zsugonits Tiborné   adóügyi főelőadó 

              

 

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

 

 

 

Dr. Bonyhády Elemér László 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.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök megállapítja, hogy módosító javaslat nem volt, így az 

eredeti napirendet teszi fel szavazásra. 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  

 

 
 

 

Nyílt ülés:  

 

1. Beszámoló az Esély Szociális Alapellátási Központ Csörög község vonatkozásában a 2017. 

évben végzett munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 

 

2. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Pető Csilla intézményvezető 

 

3. Döntés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

4. Döntés kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  



 

5. Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017 (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csörög Község Önkormányzat 2017. évre vonatkozó 

belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési szakértő  

 

9. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról. 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

10. Döntés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készített statisztikai 

összegzésről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

11. Döntés a Polgármester jubileumi jutalmának kifizetéséről 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

1. Napirend 

Beszámoló az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2017. évi szakmai 

munkájáról 

      Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök elmondja, hogy a Veresegyház Kistérség Esély 

Szociális Alapellátási Központ vezetője, Nagyné Gódor Csilla - az előterjesztés melléklete szerint – 

megküldte a Csörögben végzett 2017. évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót. 

 

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a határozati javaslat elfogadására. 

 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 



 

 

 16/2018. (V.23.) 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 elfogadja a Veresegyház Kistérség Esély Szociális 

Alapellátási Központ Csörögben végzett 2017. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a melléklet 

szerint.   

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

 

 

 

2. napirend  

 

Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Pető Csilla intézményvezető 

 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a helyi 

önkormányzatoknak évente május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladataik ellátásáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése alapján: „A települési önkormányzat és állam fenntartói 

feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a külön jogszabályban meghatározott tartalommal - 

átfogó értékelést készít. Az értékelést - települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi 

megtárgyalást követően - meg kell küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés 

kézhezvételétől számított harminc napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve 

állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan 

napon belül érdemben megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről 

tájékoztatja” 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a fentiekben körülírt kötelezettségnek eleget 

téve, a melléklet szerinti formában és tartalommal terjesztem a Pénzügyi Bizottság elé 2017. évi 

gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését. Tájékoztatom továbbá a 

Bizottságot, hogy a Váci Család- és Gyermekjóléti Központ is elkészítette a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évi beszámolóját, amely Csörög község 

vonatkozásában ellátott feladatokat is tartalmazza. A beszámoló jelen előterjesztés 2. számú 

mellékletét képezi.  

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

 

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

következő határozatát:  

 



 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

17/2018. (V.23.) 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 jegyző által 

elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évi beszámolót 

és átfogó értékelést az 1. számú melléklet szerint elfogadja és felkéri jegyzőt, hogy a Pest 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 napon 

belül küldje meg. 

Határidő: 2018. május 29., beszámoló megküldésére 2018. június 30. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Család - és Gyermekjóléti 

Központ Csörög községre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló 2017. évi beszámolóját a 2. számú melléklet szerint elfogadja és felkéri a polgármestert, 

hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

Határidő: 2018. május 29., a döntés megküldésére 2018. június 5. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

  

3. napirend  

 

Döntés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről 

szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (l) bekezdésében foglaltak szerint az óvoda a gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 

gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 

hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A 

Nktv. 83. § (2) bekezdése b) és d) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő 

jelentkezés módjáról, meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy ugyanezen törvény 4. számú 

melléklete szerint az óvodai minimum csoportlétszám 13, a maximum 25, az átlaglétszám 20 

fő. Az óvoda alapító okirata az intézményben elhelyezhető maximális gyermeklétszámot 70 

főben – ebből 65 fő óvodás és 5 fő bölcsődés) állapítja meg. Az intézményben 2018. április 

24. 25. és 26. napokon lezajlott a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beíratás alapján a 

gyermeklétszám a következőképpen alakul:  

- az intézményből 15 gyermek megy iskolába,  



- az óvodában maradt gyermeklétszám 56 fő, ebből 6 fő tanköteles gyermek marad vissza 

óvodai nevelésbe, 

- az újonnan beíratott gyermekek száma 13 fő, ebből 3 fő december 31-ig tölti be a 3. életévét, 

- bölcsődei elhelyezést igénylő gyermek 1 fő, 

- a szeptembertől várható gyermeklétszám: 56 +13 +1 fő, azaz 70 fő. 

 

A fentieket figyelembe véve 2018. szeptember 1. napjától a köznevelési intézményben 3 

óvodai csoport (25 fő + 25 fő + 20 fő) indítása szükséges.  A csoportok működéséhez a 

költségvetési fedezetet a Nktv. 88. § rendelkezése szerint a központi költségvetés, a fenntartó, 

működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díja és a köznevelési intézmény más 

saját bevétele egészíthet ki.  Az intézményben a feladatellátáshoz engedélyezett és finanszírozott 

létszám a 2018. évi költségvetésben 12 fő, melynek összetétele 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 

bölcsődei gondozó vagy szakdolgozó az egységes óvoda-bölcsőde csoporthoz és a 3 óvodai csoport 

figyelembe vételével 1 pedagógiai asszisztens, valamint 1 óvodatitkár.       

 
 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

18/2018. (V.23.) 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 Csörögi Csiri-Biri 

Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben a 2018/2019. nevelési évben 3 csoport indítható és felkéri a 

Polgármestert az intézményvezető értesítésére.  

Határidő: 2018. május 29., illetve a döntést követő 5 munkanap   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018/2019. nevelési évre 

engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodai csoportjaiban a törvény szerinti 

maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő túllépését.  

Határidő: 2018. május 29. illetve a döntést követő 5 munkanap    

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

4. napirend  

 

Döntés kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy 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. A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 

24. § (1) bekezdésében szerint eljárva a megyeszékhely szerinti járási hivatal minden évben beszerzi 

az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét.  

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2018. (II.20.9 Képviselő-testületi 

határozattal egyetértett, azzal, hogy a 2018/2019. tanév általános iskolai felvételi körzethatárai a 

2017/2018. tanév felvételi körzethatárival egyezően kerüljenek megállapításra. Az eltelt időszakban 

bekövetkezett változás indokolja a jelen előterjesztés 1. melléklete szerinti új körzethatárok 

megállapítását. A változás az, hogy az Erdősor utca felkerült a Sződi Hunyadi János Általános 

Iskolához.  

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

19/2018. (V.23.) 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 8/2018. (II.20.) Képviselő-testület 

határozatát hatályon kívül helyezi.  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. tanév általános iskolai felvételi 

körzethatárokat jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.   

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

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

Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő eljuttatására.  

Határidő: a döntést követő 5 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

 

5. napirend 

 

Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata 2017. 

január 01-jétől február 28.-áig a 2016. évről áthúzódó, saját közfoglalkoztatási programjában 11 főt 

foglalkoztatott, aminek finanszírozásához a központi költségvetés 100 %-os támogatást nyújtott. A 



2017. évben a közfoglalkoztatási program március 16.-ától indult, amelynek keretében 7 fő közmunka 

programban résztvevő foglalkoztatására nyílt lehetősége az Önkormányzatnak. 2017. április 01-től ez 

a létszám 2 fővel bővült, ennek finanszírozása szintén 100 %-ban a központi költségvetésből történt, 

önerőt nem igényelt.  A program 2018. február 28.-án fejeződött be, melynek záróbeszámolóval történt 

elszámolása 2018. március 07.-én megtörtént és a beszámoló a Munkaügyi Központ részére 

megküldésre került. A Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulattal kötött 

szerződés alapján még 5 fő foglalkoztatására nyílt lehetősségünk a 2017. évben a program lejártáig.  A 

Társulattal kötött megállapodás értelmében a meghatározott időtartamra a közfoglalkoztatás ellátását 

havi 6.600.-Ft/fő/hó összeggel támogatta az Önkormányzat. Ez 2017. januártól-december hónapokra 

összesen 396.000.-Ft kiadást jelentett. Vízgazdálkodási Társulat részére az Önkormányzat a 

megállapodás alapján csak 5 fő után fizetett hozzájárulást. Tájékoztatom a T. Bizottságot, hogy a 

2018. évben március 01-től június 30.-ig kötött az Önkormányzat szerződést a Munkaügyi Központtal 

márciustól-júniusig 6 fő foglalkoztatására, májustól-júniusig még 1 főre veszi igénybe a 100 %-os 

finanszírozást. 2018. július 01.-től még nem ismertek a közfoglalkoztatási program feltételei. 

Kendrovszki József képviselő kéri a Polgármesteri Hivataltól, hogy a képviselő-testületi ülésre 

kapják meg a képviselők az úgynevezett közérdekű közmunkára kiközvetítettek (pártfogó felügyelet, 

közérdekű munkára kijelölés) statisztikáját.  

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

20/2018. (V.23.) 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 2017. évi közfoglalkoztatásról szóló 

tájékoztatást elfogadja.  

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

6. napirend  

Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017 (III.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri Jegyző Asszony 

tájékoztatását a rendeletalkotásról.  

 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi 

XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés (2f) pontjának rendelkezés értelmében az intézményi térítési díjat 

a települési önkormányzat állapítja meg, ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja.  



Az önkormányzat köznevelési intézményében a gyermek és munkahelyi étkeztetést biztosító Vác és 

Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője az 

előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti ajánlatában a 2018. évben nem kíván térítési díj emelést 

érvényesíteni és 2018. december 31-ig ár-garanciát vállal.  

 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

21/2018. (V.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselő-testületnek elfogadni a térítési díjakról 

szóló 2/2017 (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati rendelet tervezetett.  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

 

7. napirend 

 

Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri Jegyző Asszony 

tájékoztatását a rendeletalkotásról.  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. §-a értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 

módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A költségvetés módosítása tartalmilag 

és formailag a törvényi előírásoknak megfelelően készült, az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete alapján. A 2017. december 31-i 

pénzforgalmi információk alapján az eltelt időszakban teljesült bevételek és kiadások 

szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását, módosítását, a 

költségvetési egyensúly biztosítását. 

 

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 530.347.243 Ft.   

 

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszege  



1. Csörög Község Önkormányzata 421.776.427 Ft      

2. Csörögi Polgármesteri Hivatal 52.448.194 Ft 

3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 56.122.622 Ft   

 
 

 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

22/2018. (V.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselő-testületnek elfogadni az Önkormányzat és 

intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

8. napirend  

 

Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csörög Község Önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és 

belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § (1) bekezdése alapján az éves 

ellenőrzési jelentés elkészítéséért a beslő ellenőrzési vezető felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a 

költségvetési szerv vezetőjének. E szakasz (3a) bekezdés szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó 

éves ellenőrzési jelentést, a tárgyévet követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a 

képviselő-testület elé terjeszti jóváhagyásra. A 2017. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a 

Szalkay Belső Ellenőrzési Irodával kötött megbízási szerződés keretében gondoskodtunk. Az iroda  

megküldte az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 

figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentést, és azt az előterjesztés melléklete szerint a 

Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra.  

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

23/2018. (V.23.) 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 az Önkormányzat 2017. évi belső 

ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

9. napirend  

 

Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról. 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 87. §
 
alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok 

szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési beszámolók alapján 

évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes 

szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell készíteni. Az Áht. 91. §-a 

értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet 

tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a 

képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet 

követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a 

képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése 

keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.  

 

Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése, a költségvetés végrehajtása:  

 

Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetését Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testület az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A költségvetési 

rendelet év közben egy alkalommal, majd 2017. december 31-i hatállyal 2018. május 29-én 

került módosításra.   

 

Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az 

intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A 

kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a 

működés biztonságát nem befolyásolták.  

 

Hitel felvételére 2017. évben sem került sor. A kiadások terén átgondolt, következetes és 

hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat.  

 
Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  



  

24/2018. (V.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselő-testületnek elfogadni az Önkormányzat és 

intézményei 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló rendeletet.   

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

10. napirend 

 

Döntés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készített statisztikai 

összegezésről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök elmondja A közbeszerzésekről szóló 2015. évi 

CXLIII. törvény 43. § (1) g) pontja szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság által 

működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban való közzététel 

nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni az éves statisztikai összegezést. A 

közbeszerzési és tervpályázati hirdetmények feladásának, ellenőrzésének és közzétételének 

szabályairól, a hirdetmények mintáiról és egyes tartalmi elemeiről, valamint az éves statisztikai 

összegezésről szóló 44/2015. (XI. 2.) MvM rendelet 40. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérő az éves 

beszerzéseiről éves statisztikai összegezést köteles készíteni és azt legkésőbb a tárgyévet követő év 

május 31. napjáig a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban 

közzétenni.A Rendelet 40. § (2) bekezdése alapján a Kbt. 5. § (1) bekezdése szerinti ajánlatkérők 

vonatkozásában a Rendelet 17. melléklet szerinti mintát kell alkalmazni.   

 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

25/2018. (V.23.) 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 elfogadja az Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési eljárásairól készített éves statisztikai összegezést. 

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

11. napirend  



 

Döntés a Polgármester jubileumi jutalmának kifizetéséről 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri Jegyző Asszony 

tájékoztatását a napirendről 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény §. 

(1) bekezdése alapján a főállású polgármester foglalkoztatási jogviszonya a képviselő-testület 

és a polgármester között, választással létrejövő, sajátos közszolgálati jogviszony.A 

polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a munkáltatói jogokat. A Kttv. 

225/B. §. (1) bekezdése szerint a „főállású polgármester” foglalkoztatási jogviszonyban töltött 

időtartam közszolgálati, kormányzati szolgálati, valamint hivatásos szolgálati jogviszonyban 

töltött időnek és nyugdíjra jogosító szolgálati időnek számít. A Kttv. 225/L. §. (1) bekezdése 

alkalmazni rendeli a polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra többek között a Kttv. 150-

153/A. §-ait is. A Kttv. 150. § (1) A kormánytisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi kormányzati 

szolgálati jogviszonyban töltött idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom a 

kormányzati szolgálati jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes. A 

polgármester abban az esetben nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási 

jogviszonyban azt már megkapta, de ilyen eset nem áll fenn. 

 
 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat 

elfogadni szíveskedjék 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

26/2018. (V.23.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

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

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

 

 

 

 

k.m.f. 



 

 

 Dr. Bonyhády Elemér László     Némethné Vadócz Erika   

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja 


