
Csörög Község Önkormányzat         

Pénzügyi Bizottsága  

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 80-5/2019.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

 

a Pénzügyi Bizottság  

 

 

2019. szeptember 17-én megtartott rendes nyílt üléséről 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tartalmazza: 19-21/2019. (IX.17.) számú PÜB határozatot 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2019. szeptember 17-én 17.00 órakor megtartott ülésén.  

 

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

 

Jelen vannak: Antal Péter     tag 

              Némethné Vadócz Erika   tag 

 

Tanácskozási joggal: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 Gergely László   alpolgármester 

 Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

    Kendrovszki József   képviselő  

               Czinege Éva    pénzügyi főelőadó 

    Riba Istvánné   szociális főelőadó  

 

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

 

 

Antal Péter tag köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés határozatképes, a 

bizottság 2 tagja az ülésen jelen van. Dr. Bonyhády Elemér László elnök úr szabadságon van, 

így nem tud az ülésen részt venni. Megkérdezi, hogy van-e valakinek javaslata a napirendi 

pontokra.  

 

Antal Péter tag a napirendet teszi fel szavazásra. A Bizottság 2 igen szavazattal egyhangúan 

elfogadta az alábbi napirendet:  
 
 
Nyílt ülés:  

1. Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018. (X.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

3. Megállapodás Csörög Község Önkormányzat és Vác Város Önkormányzat között a 

Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fejlesztő Napközi 

Otthonában történő gondozás tárgyában 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Döntés a körzeti megbízotti feladat ellátásához önkormányzati tulajdonú ingatlan 

használatba adására vonatkozó 49/2019.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 



1.Napriend  

Rendeletalkotás a szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018. (X.10.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Antal Péter tag átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

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. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018.(X.10.) 

önkormányzati rendelet 4.§-a szerint a tűzifa igény benyújtásának időpontja minden év 

november 1. napjától november 20. napja.  Tekintettel arra, hogy a tűzifa juttatásra vonatkozó 

Támogatói Okirat Önkormányzatunkhoz 2019. augusztus 26. napján már megérkezett a tűzifa 

juttatással kapcsolatos igényfelmérés időpontjának módosítása a mielőbbi intézkedések 

érdekében indokolt. Az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet–tervezet az igényfelmérés 

módosított időpontját 2019. szeptember 19. és október 5.napja között állapítja meg. 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 a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Szavazatarányok: 

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

19/2019. (IX.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Csörög Község 

Önkormányzat szociális célú tűzifa juttatásról szóló 10/2018. (X.10.) önkormányzati rendelet 

módosítását.  

 

 

 

2.Napriend  

Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 

8/2017.(VI.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Antal Péter tag átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az anyakönyvi eljárásról szóló 

2010. évi I. törvény 96. § alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy 

rendeletben határozza meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályait, 



továbbá rendeletben állapíthassa meg a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali 

munkaidőn kívül történő házasságkötés önkormányzat részére, valamint az anyakönyvvezető 

részére fizetendő díj mértékét. A hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) 

önkormányzati rendelet felülvizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a hivatali munkaidőn 

kívüli házasságkötésért eseményenként az önkormányzatnak fizetendő díj nem került 

megállapításra.   

A hivatali munkaidőn kívüli házasságkötés díjának megállapítása miatt az előterjesztés 1. 

melléklete szerinti rendelet tervezet a hatályos Rendelet 3. §-ának és 1.-2. mellékletének 

módosítását tartalmazza. 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 a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Szavazatarányok: 

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

20/2019. (IX.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Csörög Község 

Önkormányzat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő 

házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 8/2017.(VI.21.) önkormányzati 

rendelet módosítását.  

 

 

 

3.Napriend  

Döntés a körzeti megbízotti feladat ellátásához önkormányzati tulajdonú ingatlan 

használatba adására vonatkozó 49/2019.(VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Antal Péter tag átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 49/2019.(VI.17.) számú határozatával a Pest Megyei Rendőrkapitányság 

Vác Rendőrkapitánysága részére körzeti megbízotti feladat ellátásához a 2135 Csörög, 

Kisfaludy u. 40. szám alatti (1505 hrsz.-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 18,72 m2 

alapterületű helyiségének határozatlan időtartamra történő használatba adásáról döntött: 

 
„49/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőrkapitányság Vác 

Rendőrkapitánysága részére a község közigazgatási területén körzeti megbízotti feladat ellátásához a 

- 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. szám alatti (1505 hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 18.72 m2 

alapterületű helyiségét, 

-  határozatlan időtartamra, 

- 1000.Ft/hó bérleti díj összeggel 

használatba átengedi. 



2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés aláírására. 

Határidő: 1. 2019. június 17. 2. a döntést követő 30 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester” 

 

A Képviselő-testület döntése értelmében elkészült szerződés tervezettel kapcsolatban a 

Rendőrség kezdeményezésére a fenti ingatlan használatba adásának időtartamát öt évben 

szükséges meghatározni. 

 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

Szavazatarányok: 

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

21/2019. (IX.17.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 49/2019.(VI.17.) 

számú Képviselő-testületi határozat 1. pontjában a „határozatlan időtartamra” szövegrész „öt 

éves időtartamra” módosul.  
A határozat módosítással nem érintett részei továbbra is változatlanul hatályban maradnak és 

érvényesek. 

Határidő: 2019. szeptember 17. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester       

 

 

 

 

Antal Péter tag ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, hozzászólás nincs, 

megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését 17.15 perckor.  

 

 

k.m.f. 

 

  Antal Péter       Némethné Vadócz Erika   

 Pénzügyi Bizottság tagja    Pénzügyi Bizottság tagja        


