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Tartalmazza: 29-33 /2018. (V.29.) számú Szociális Bizottsági határozatokat 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Szociális Bizottság 2018. május 29.-én 16.30 órakor megtartott ülésén.  

 

Az ülés helye: Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21.)  

 

Jelen vannak:  Pataki Ferencné                          elnök 

              Grancsa Péter     tag 

  Garabáné Fonád Elvíra                tag 

 

 

A jegyzőkönyvet Riba Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

 

 

Pataki Ferencné bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság 3 tagja az ülésen jelen van.  

 

 
 

 

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

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

1. Napirend 

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

munkájáról 

      Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 



Riba Istvánné 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. 

 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

 

 

 

29/2018. (V.29.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális 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 

 

 

Riba Istvánné 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” 

  



Kérem a T. Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjék 

 

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

következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

30/2018. (V.29.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális 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 

 

Riba Istvánné 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. 

 

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. Szociális 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. (V.29.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális 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  

 

  

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. Szociális 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. (V.29.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális 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  

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

módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



  

 
Riba Istvánné elmondja, hogy 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. Szociális 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. (V.29.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális 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  

 

 

Pataki Ferencné megállapítja, hogy további napirend, kérdés, hozzászólás nincs. Megköszöni a 

részvételt és bezárja az ülést. 

 

 

 

 

k.m.f. 

 

 

 Pataki Ferencné                  Grancsa Péter   

 Szociális Bizottság elnöke    Szociális Bizottság tagja 


