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Tartalmazza: 27-41/2018. (X.02.) számú PÜB határozatot 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2018. október 2-án 17.00 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: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

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 

             Gáspár Tiborné  óvodavezető 

   Nagy Béla   szakértő 

   Majer Kinga      gazdasági vezető  

                

 

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.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester egyebek napirendben javaslattétellel szeretne élni, 

továbbá kéri, hogy mivel Majer Kinga az első három napirendben érdekelt, de sajnos Pestről 

érkezik és dugóban ül, ezért vegyük előrébb a jelen lévő Nagy Béla úr vagyonkateszter 

felülvizsgálatával kapcsolatos napirendjét.  

 

Dr. Bonyhády Elemér jelzi, hogy az egyebek napirendnél szeretne szólni.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök a módosított napirendet teszi fel szavazásra. 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  

 
 

Nyílt ülés:  

 

1. Döntés az önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatának végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagy Béla szakértő 

 

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2018. év I-VIII. havi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 



3. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

4. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolójáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

5. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint 

házirendje elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6.  Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. Rendeletalkotás szociális célú tűzifa juttatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

9. Döntés Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) készítéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

10. Döntés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételéről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

11. Döntés költségvetési fedezet biztosításáról csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, 

kiviteli terv elkészítésére    

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

12. Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

13. Tájékoztató Csörög Község Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása KÖFOP 

1.2.1. – VEKOP 16. projekt megvalósításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

14. Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

15. Egyebek  

 

 

 



1. Napriend  

Döntés az önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatának végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagy Béla szakértő 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti a felülvizsgálat szükségességét. Az ASP 

ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer az önkormányzat tulajdonában vagy 

vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartását biztosítja. A 2018. január 1-jétól 

kötelezően használandó ASP ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartás feltöltése során 

szükségessé vált a földhivatal nyilvántartással való egyeztetés és adatok összhangjának 

biztosítása. Az adategyeztetés során több eltérés - már felesleges, illetve hiányzó - adat került 

feltárásra. Néhány eltérés oka, hogy a Sződ községtől való szétváláskor nem korrekt adatok 

kerültek nyilvántartásunkba. Az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartásban a „többlet adatok” 

törlése, továbbá a „hiányzó adatok” pótlása miatti változások a könyvelésben és az 

ingatlanvagyon-kataszterben is (egymással összhangban) módosulnak, amelyhez képviselő-

testületi jóváhagyás szükséges. Kéri Nagy Béla úr bemutatkozását, kiegészítését.  

 

Nagy Béla szakértő köszöni a lehetőséget. 1992. törvény alapján került felfektetésre minden 

önkormányzatnál a vagyonkataszter. A cél az volt, hogy a rendszerváltás után derüljön ki az 

önkormányzatok vagyona. 2018. január 1-től kötelező használni az ASP rendszert. Ez egy jó 

program, magába foglalja az ingatlanokkal, pénzügyi dolgokkal kapcsolatos feladatokat. 

Megszigorodott a rendszer, de ez jó. Földhivatali összehasonlításnál derült ki, hogy sok a 

hiányosság.  

 

Kendrovszki József képviselő milyen nagyságrendről beszélünk?   

 

Nagy Béla szakértő elmondja, hogy a vizsgálódásai során talált olyat, hogy az országos főút 

Önkormányzati tulajdonban van, ez egyértelmű tévedés. A települések szétválásánál 

arányosan kellett a bel és külterületi és zártkerti területeket szétosztani. Az értéket pedig felül 

kell vizsgálni.  

 

Kendrovszki József képviselő a Kecskerágóban több beépíthető ingatlanról tud.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a döntés előkészítéséhez az újonnan felvetendő 

ingatlanok értékét a korábbiakkal szinkronban kell megállapítani. Kérem a Tisztelt Pénzügyi 

Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

  

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

  



27/2018. (X.02.) 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 támogatja az Önkormányzat 

ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálatát. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9. 

 

 

2. Napirend   

Tájékoztató az Önkormányzat 2018. év I-VIII. havi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök kéri polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést mondja el.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörög Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete a 4/2018. (II.21.) számú rendeletével fogadta el az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetését. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a 

finanszírozható gazdálkodás biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett 

előirányzatok időarányos beszedését, kiadások esetében a takarékos gazdálkodás 

megvalósítását jelentette. A működés zavartalan biztosítása érdekében célként lett kitűzve, 

hogy Csörög Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a költségvetési törvényben 

Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű forrásból történő támogatás elnyerése 

érdekében. E célhoz kötött, kizárólag működési célú tartozás rendezésére felhasználható 

támogatásra 2018. szeptember hónapban került sor pályázat benyújtására.  A tárgyidőszakban 

az egységes óvoda-bölcsőde intézmény típus 2018. szeptember 1. napjától megszűnt. Az 

intézmény átalakítás végrehajtásával a Csörögi Csiri-Biri Óvoda három óvodai csoporttal való 

működésének finanszírozása biztosított. Csörög Község Önkormányzata és költségvetési 

szervei működésének feltételeit központi támogatásokból és saját bevételekből biztosítja. A 

fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően Önkormányzatunknál, - beleértve a 

költségvetési szerveket - kiegyensúlyozott gazdálkodás teljesült. Az Önkormányzat 2018. évi 

gazdálkodásának I-VIII. havi alakulásáról a következők szerint adok részletes tájékoztatást: A 

tárgyidőszak bevételeinek és kiadásainak alakulását az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza. Átadja a szót Majer Kingának, gazdasági vezetőnek. 

Majer Kinga elmondja, hogy ő kérte, hogy a fél év eltelte után kerüljön a beszámoló a 

testület elé. Az előirányzat módosítás nagyon jó alapja, hogy a testület is lássa. Köszöni a 

pénzügyesek munkáját, mára elmondható, hogy napra kész lett a könyvelés. Látja, azokat az 

önkormányzatokat is, akik csatlakoznak az asp-hez, hogy el vannak maradva, Csörög 

naprakész könyveléssel adta be a háromnegyedéves beszámolóját. A kataszter és a vagyon 

összedolgozása még megoldandó feladat, az asp-hez csatlakozás teendői mellett nem lehetet 

egyszerre. A végleges normatíva számokat 3 hét múlva tudjuk megmondani. Utána nézzük 



meg, hogy van-e megtakarítás, vagy van-elkölteni való. A Kincstár szakmailag felülvizsgálta, 

a beszámolók minden hónapban időre beérkeztek, jóváhagyásra kerültek. Várja a kérdéseket.  

Kendrovzski József képviselő 1-8 havi értékelés a 2018. pályázat beadásra működés célú az 

önhiki volt várható, a számok alapján, milyen intézkedés történt? 

Majer Kinga gazdasági vezető a pályázat beadásra került, november 30-ig lesz döntés.  

Kendrovszki József képviselő csörögi óvoda létszáma a testült által meghatározottak szerint 

11 fő, a költségvetés 10. sz. melléklet alapján 12 fővel van tervezve.  

Hegedúsné Kripák Ildikó polgármester tavaly lett engedélyezve óvoda titkári munkakör 

testületi határozattal.  

A fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Bizottságot a hogy az Önkormányzat 2018. év I-VIII. 

havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 28/2018. (X.02.) 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 úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

2018. év I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja és jóváhagyja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

 

 

3. napirend   

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök átadja a szót Majer Kinga gazdasági 

vezetőnek.  

 

Majer Kinga elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. 

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

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 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 2018. évi 

költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: költségvetési 

rendelet) alapján. A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17. §-ára figyelemmel a 

költségvetési rendelet módosításának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és 

célokkal indokolom: A 2018. augusztus 31-i pénzforgalmi információk alapján az eltelt 

időszakban teljesült bevételek és kiadások szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéséhez 

történő igazítását, módosítását, a költségvetési egyensúly biztosítását. 

 

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 406.785.748 Ft. Az irányítószervi 

támogatás duplázódása nélkül bevétel és kiadás összege: 303.834.353 Ft.  

 

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszege  

1. Csörög Község Önkormányzata    300.060.571 Ft      

2. Csörögi Polgármesteri Hivatal                  49.336.603 Ft 

3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde        57.388.574 Ft   

 

A költségvetés módosításának részletes bemutatását, indokolását az előterjesztés 3. számú 

melléklete tartalmazza.   

 

Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésére vonatkozó 4/2018.(II.21.)                

önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint terjesztem a 

Képviselő-testület elé jóváhagyásra.  

 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

29/2018. (X.02) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet 

módosításáról szóló rendelet tervezetet.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. október 9.   

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 

 

  



30/2018. (X.02.) 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 felkéri a polgármestert, hogy 

folytasson egyeztető megbeszélést az OTP Bank Zrt-vel Csörög Község Önkormányzat hitel 

törlesztésének egy évvel történő elhalasztásáról, és a megbeszélés eredményéről a soron 

következő képviselő-testületi ülésen adjon tájékoztatást    

Határidő: értelemszerűen 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

4. Napirend 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolójáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat a 

nevelési és oktatási feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74.§ (2) bekezdés alapján köteles ellátni. Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés h) pontja 

alapján az önkormányzat értékeli az általa fenntartott intézmény szakmai tevékenységét, 

illetve a 85.§ (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény, nevelési évenként egy 

alkalommal kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó értékelést készítsen a fenntartónak. 

Az óvodavezető megküldte a beszámolót, amely az előterjesztés 1. sz. melléklete. 

 

Gáspár Tiborné óvodavezető kiemeli, hogy az elmúlt évben felülvizsgálatra kerültek a 

szabályzatok az új elvárások alapján. Elvégeztük az önellenőrzéseket. az intézményi 

elvárások szerint készült a beszámoló. Tartalmazza a megvalósulásokat, és azt, amit 

szeretnénk. Folyamatosan egyeztetünk a pénzüggyel, hogy felújításokat tudjunk végezni. 

SZMSZ-ből ki kellett venni a Bölcsödét. November 30-ig a pedagógiai programot felül kell 

vizsgálni, új elvárásokat kell megfogalmazni. A hagyományőrzés újra a munkaterv része. 

Szeretnénk beindítani a hagyományőrzést. Rostás Magdolnával és Virág Józseffel a roma 

önkormányzat vezetőjével tárgyalások folynak az együttműködés érdekében.   

 

Kendrvoszki József képviselő elmondja, hogy mind a három napirend előterjesztése 

színvonalas, meg van elégedve, átfogó részletes, mindent tartalmaz.  

 

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  

 

 

31/2018. (X.02.) 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 a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóját.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9. 

 

 

 

5. Napirend 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint 

házirendje elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 25. § -a (4) bekezdése szerint a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-

oktatási intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület az óvodaszék 

véleményének kikérésével fogadja el. A Köznev.tv. 96.§ (4) bekezdése szerint köznevelési 

intézmény tekintetében felügyeleti és irányító szerven a fenntartót, felügyeleten és irányításon 

a fenntartói jogok és kötelességek gyakorlását, szakmai és gazdasági felügyeleten és 

irányításon a szakmai és gazdasági ellenőrzést, nevelési-oktatási intézménynél az illetékességi 

és működési körön a működési (felvételi) körzetet kell érteni.” 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



32/2018. (X.02.) 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 az önkormányzat fenntartásában 

működő Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét 

tudomásul veszi. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjen a dokumentumok 

közzétételéről.   

Felelős: Gáspár Tiborné intézményvezető 

Határidő: 2018. október 15. 

 

 

 

6. napirend Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a nevelőtestület dönt a 

nevelési-oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról. Ennek elkészítéséhez az 

intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodai szülői szervezet, közösség véleményét is. 

 

A Csörögi Csiri-Biri Óvoda vezetője véleményezésre megküldte Csörög Község 

Önkormányzata, mint fenntartó részére az intézmény 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

 

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  

 

 

 



33/2018. (X.02.) 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 egyetért az önkormányzat 

fenntartásában működő Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervével.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa. 

 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9., tájékoztatásra a döntést követő 5. munkanap. 

 

 

7. Napirend  

Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) 

önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A rendelet módosítás a 

település lakóinak szociális biztonsága érdekében a pénzbeli és természetbeni juttatások 

körének bővítésére, pontosításra és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket 

tartalmaz. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. 

évi CXL. törvény 2018. január 1. napján hatályát vesztette és helyette az általános 

közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény lépett hatályba.  A rendelet módosítás 

a hatályos jogszabályt rögzíti. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások 

általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - 

törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése 

hiányában - jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során 

ügyintézési cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton 

megtenni. Fentiek alapján szükséges az önkormányzati rendeletben a kérelem benyújtását 

szabályozó és a formanyomtatványok elérhetőségével kapcsolatos rendelkezést rögzíteni.  A 

jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, amelynek eredményét az 

előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.  

Kendrovszki József képviselő javasolja, hogy közműcsatlakozásnál szociális bizottsági 

hatáskör vizsgálja a jogosultságot és az összeget.  

Antal Péter képviselő javasolja, hogy a tüzelő támogatást igazolni kell csekkel.  

 



Kérem a Tisztelt Pénzügyi bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

34/2018. (X.02.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.) önkormányzati 

rendelet módosítását 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

8. napirend  

Rendeletalkotás szociális célú tűzifa juttatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szociális célú tűzifa támogatás a 

lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, 

megélhetési problémákat. A központi költségvetésből elnyert támogatás felhasználásának 

feltétele a helyi rendelet megalkotása.. Az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet–tervezet 

meghatározza a helyi rendelet célját, hatályát, és szabályozza a jogosultsági feltételeket, 

rögzíti a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó eljárásrendet. A jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a 

szabályozás várható következményeit, amelynek eredményét az előterjesztés 2. melléklete 

tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi-bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

35/2018. (X.02.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

szociális célú tűzifa juttatásról szóló rendeletet.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Határidő: 2018. október 9.  

 

9. napirend  

Döntés Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) készítéséről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szabályozza a települési 

helyi esélyegyenlőségi program tartalmára és elfogadására vonatkozó szabályokat. Csörög 

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 154/2013. (VI.19.) Képviselő-testületi 

határozattal hagyta jóvá Csörög Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját, 

ezért a Törvényi rendelkezés alapján 2019. évtől új ötéves időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot kell készíteni.   

 
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  

 

 

36/2018. (X.02.) 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 felkéri a polgármestert, hogy 

intézkedjen Csörög Község Önkormányzat 2019-2023 időszakra szóló Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának elkészítésére és Képviselő-testület ülésére történő 

beterjesztésére  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. november 30. 

   

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013-2018 Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot a következő Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig 

hatályában fenntartja. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

10. napirend 

Döntés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételéről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Bonyhády Elemér László elnök átadja a szót a jegyző asszonynak.  



Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei 

Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 

10/2017.(XI.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a szelektív hulladékszigetek 

üzemeltetését megszünteti, mivel azok gazdaságosan már nem üzemeltethetők. A 2018. május 

2. napján érkezett megkeresésében kérte, hogy azokat a szelektív gyűjtő szigeteket, melyek 

Csörög Község Önkormányzat területén vannak, Csörög Község Önkormányzata 

térítésmentesen vegye tulajdonba. Az ehhez szükséges megállapodás-tervezetet, valamint a 

tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat és a kiegészítő táblázatot Csörög Község Önkormányzata 

részére megküldte. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépített alapzata képezi az átadás-

átvétel tárgyát. Ezek anyagait az Önkormányzat más területeken – például közterületek 

burkolása – fel tudja használni.  

Kendrvoszki József képviselő javasolja, hogy az önkormányzat udvarát kellene leburkolni a 

felszedett térkővel.  

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  

 

37/2018. (X.02.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

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

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Kelet Pest és 

Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 

szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átadására vonatkozó javaslatát és 

felhatalmazza a polgármestert a térítésmentes átadás-átvételi megállapodás aláírására. 

 

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek kerüljenek elbontásra és a bontott, de még használható burkoló anyag 

a Polgármesteri Hivatal parkoló burkolására kerüljön felhasználásra.  

 

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

hulladékgyűjtő szigetek elbontásához és a bontott anyag újra felhasználásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont azonnal, 3. pont döntést követő 30 napon belül. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

11.  napirend  



Döntés költségvetési fedezet biztosításáról csapadékvíz elvezetés II. ütem 

engedélyes, kiviteli terv elkészítésére    

    Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 47/2018.(VII.25.) Képviselő-testületi határozatával felkérte a 

polgármestert a felszíni csapadékvíz elvezetésből adódó feladatok mielőbbi megoldása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazta a nyilatkozatok megtételére és 

dokumentumok elkészítésére. Csörög Község Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 

Beszerzési szabályzatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre 

meghatározott eljárásrend betartásával a beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérés 

dokumentumát az 1. számú melléklet tartalmazza. Az ajánlatok beadási határidejére, 2018. 

szeptember 14. 10 óráig beérkezett három érvényes ajánlat értékelését az előterjesztés 2. 

számú melléklete tartalmazza. Az Ajánlatkérő által meghatározott pénzügyileg legkedvezőbb 

ajánlatot - bruttó 1.397.000 Ft ajánlati árral - a Hidrokultúra Kft (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 

55.) nyújtotta be. A Polgármester döntése alapján szerződéskötésre a nyertes ajánlattevő 

Hidrokultúra Kft.-vel kerül sor. A kötelezettségvállalási szabályzatban a 

kötelezettségvállalásra jogosult személy, az önkormányzat nevében történő beszerzés esetén a 

polgármester. Tekintettel arra, hogy a csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, kiviteli 

tervének elkészítésére vonatkozó forrást (költségvetési fedezetet) az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetése nem tartalmaz, a kötelezettségvállalás összegének biztosításához Képviselő-

testületi döntés szükséges. Az előterjesztés készítésének időpontjában csapadékvíz elvezetésre 

vonatkozó pályázati felhívás nem került meghirdetésre. Feltételezhető, hogy - mint általában a 

beruházásokra vonatkozó pályázati kiírások szerint - a beruházások költségvetésébe a 

pályázati kiírást megelőző, pályázati célhoz kapcsolódó előzetes tervezési költség 

beszámítható/elszámolható.   

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  

 

38/2018. (X.02.) 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 úgy dönt, hogy a csapadékvíz 

elvezetés II. ütem engedélyes, kiviteli tervének elkészítésére bruttó 1.397.000 – azaz 

egymillió-háromszázkilencvenhétezer - forint költségvetési fedezetet biztosít az 

Önkormányzat 2018. évi költségvetése 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9. 



 

 

 

 

 

12. napirend 

Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy felvetődött annak az igénye, hogy 

az önkormányzati területek felmérése után azok hasznosításáról döntés szülessen. Ennek 

alapul vételével a jelen előterjesztéshez csatolt 1.sz. melléklet szerinti kimutatás alapján 

dönthet a Képviselő-testület azok hasznosításáról. Kértem jegyző asszonyt, hogy gyűjtse ki 

mely ingatlanok jöhetnek szóba.  

Kendrovszki József képviselő felveti, hogy a Komáromi utcában 3 nagyobb értékű telek van, 

családi ház építésére alkalmas telkek.  

Antal Péter képviselő nem adna el egy ingatlan sem, emelkedni fognak a telekárak.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László elnök javasolja, hogy az ingatlanokat értékeltessük fel, a 

döntésre majd térjünk vissza.   

 

Kendrvoszki József képviselő javasolja, hogy a Székely és a Kolozsvári utcai telkeket 

értékeltessük csak fel.  

 

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  

 

39/2018. (X.02.) 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 előterjesztés 1.sz. 

melléklete alapul vételével felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület ülésére készítsen 

előterjesztést mindazon ingatlanok értékbecsléséről, amelyek elidegenítésre alkalmasak, és 

felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Határidő: 2019. január 1.  

 

2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

kezdeményezzen tárgyalásokat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az állami tulajdonba került 

csörögi ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása érdekében.  és 

felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. január 1.  

 

 

13. napirend 

Tájékoztató Csörög Község Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása 

KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. projekt megvalósításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, ismertesse 

az előterjesztést.    

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Közigazgatás- és Közszolgáltatás 

fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. 

augusztus 15-én kiadott JKÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 

kódszámú felhívás alapján Csörög Község Önkormányzata, mint kedvezményezett a 2017. 

március 8-án benyújtott támogatási kérelme alapján a KÖFOP -1-2-1-16-2017-00793 

azonosító számú támogatási kérelmet – támogatásra alkalmasnak minősítette. Csörög Község 

Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozás KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. fejlesztési projekt 

(a továbbiakban: Projekt) megvalósítására vonatkozó 2017-114-I1-00002406 iktatószámú, 

2017. május 2-án kelt Támogatói okiratban foglalt feladatok költségeire – az Európai 

Szociális Alapból és a hazai központi költségvetés előirányzatból 6.000.000 forint összegű, 

vissza nem térítendő támogatásban részesült a projektben meghatározott feladatok 

végrehajtására. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. április 01. napján 

megkezdett fejlesztés 2018. május 31-ig, azaz 2018. június 30.-ai fizikai befejezésének 

határidejét megelőzően - az ASP csatlakozáshoz szükséges hivatali műszaki, technikai és 

személyi feltételek megteremtésével, az oktatások teljesítésével az új informatikai rendszerek 

beindításával a szakrendszerek működnek. Összességében megállapítható, hogy a Projekt a 

Támogatói Okirat 3. mellékletében meghatározott mérföldkövek szerint valósult meg a 3. és 

4. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése 

érdekében. Csörög Község Önkormányzata az ASP központhoz való csatlakozási 

kötelezettségét teljesítette, és biztosítja a működés során indokolt korrekciók végrehajtását. A 

fejlesztési Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig, azaz 2018. június 30-ig 

felmerült költségek elszámolása a 2018. augusztus 29.-ei határidőn belül teljesült.    

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  

 

40/2018. (X.02.) 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 a Csörög Község 

Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. projekt 

megvalósításáról 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

 

14. napirend  

Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett 2016. évi szabályszerűségi 

pénzügyi ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök felkéri a polgármester asszonyt, hogy 

ismertesse az előterjesztést.    

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Budapest 

és Pest Megyei Igazgatóság a 20016. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi 

pénzügyi ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szerveknél. Az ellenőrzést követően az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési 

szervek elkészítették az intézkedési terveket, amelyeket az Igazgatóság elfogadott. Az 

Igazgatóság 2018. évi utóellenőrzése a jóváhagyott intézkedési tervekben foglalt intézkedések 

végrehajtásának vizsgálatára terjedt ki. Az utóellenőrzés célja volt bizonyosságot szerezni az 

elfogadott intézkedések végrehajtásáról annak érdekében, hogy a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet és a 

38/2013.(IX.19.) NGM rendelet jogszabályi előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött 

szervezeteknél. Az utóellenőrzésről készült BPM-ÁHI/2890-10/2018. iktatószámú ellenőrzési 

jelentés megállapítása szerint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, az 

intézkedési tervben megjelölt határidőre, megküldték az intézkedések végrehajtásáról szóló 

beszámolókat, és ezzel az együttműködési kötelezettségüknek eleget tettek. A 2018. április 

27.-én megkezdett és 2018. május 26. napján lezárult.  Az utóellenőrzés megállapította, hogy 

az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek az intézkedési tervben foglalt 

feladatokat az előírt határidőre megvalósították. Az ellenőrzési jelentés további javaslatot nem 

tartalmaz, ezért további intézkedés nem szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a tájékoztatót fogadja el.  

 

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  

 

 

41/2018. (X.02.) 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 a Magyar Államkincstár 

által végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről szóló 

tájékoztatót.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

 

15. Egyebek 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Csörög Község 

Önkormányzat Képviselő testülete 2018. október 30-án 18.00 órakor tartja a 

Közmeghallgatását a Csörögi Csiri-Biri Óvodában.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök elmondja, hogy az utóbbi időben 

megszaporodtak azon esetek, amelyek következtében az Orvosi Rendelő burkolata több 

helyen megsérült. A megoldás mindenképpen a kerítés lenne. Kéri polgármester asszony 

eljárását a probléma mielőbbi orvoslásában.  

 

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 21.15 perckor.  

 

 

k.m.f. 

 

 

 Dr. Bonyhády Elemér László    Némethné Vadócz Erika   

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja 


