Csörög Község Önkormányzat

Szociális Bizottsága
2135. Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: CPH/82-17/2019.

16. sz. JEGYZŐKÖNYV
a Szociális Bizottság
2019. október 07.-én megtartott rendkívüli nyílt üléséről

Tartalmazza: 109/2019. (X.07.) számú Szociális Bizottsági határozatot

JEGYZŐKÖNYV
Készült: a Szociális Bizottság 2019. október 07-én megtartott rendkívüli nyílt ülésén.
Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa u. 30.
Jelen vannak:

Pataki Ferencné
Garabáné Fonád Elvíra

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr.

bizottság elnöke
bizottsági tag
jegyző

A jegyzőkönyvet Riba Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.
Pataki Ferencné bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, a bizottság 2 tagja az ülésen jelen van.

Nyílt ülés:
1. dr. Bonyhády Elemér László háziorvos kérelme óvoda tornatermének használatára
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Meghívott: Dr. Bonyhády Elemér László háziorvos
Gáspár Tiborné intézményvezető

1.Napriend
Döntés Dr. Bonyhády Elemér László háziorvos kérelmére a Csörögi Csiri-Biri Óvoda

tornatermének használatára
Pataki Ferencné bizottsági elnök átadja a szót a jegyzőasszonynak.
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy Dr. Bonyhády Elemér háziorvos (a
továbbiakban: Háziorvos) Polgármester Asszonyhoz és a Képviselő-testülethez címzett
levelét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
A „Vác Környéke Egészségéért” Konzorcium a „Három generációval az egészségért
program” című pályázatra vett részt és a pályázat támogatást nyert. A Háziorvos a nyertes
pályázat keretében a Csörögben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek mozgásszervi szűrését
és a kiszűrt gyermekek gyógytornáját kívánja megszervezni gyógytornász segítségével.
A mellékelt levélben a Háziorvos kérelmezi, hogy számára engedélyezzék a mozgásszervi
problémák miatt kiszűrt gyermekek gyógytornáját 9 hónapon át, heti egy órában az óvoda
tornatermében.

A Képviselő-testület döntése alapján a 776022-2/2018. okiratszámú alapító okirat szerint a
2135 Csörög, Kossuth utca 21. szám alatti, 1864/11 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes
használója a Csörögi Csiri-Biri Óvoda.
Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a
vagyongazdálkodás szabályairól szóló 9/2005. (IV.28.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) és (5)
bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
(1) Vagyona felett a tulajdonost megillető jogokat a képviselő-testület gyakorolja;
(5) A törzsvagyon használati jogát csak az(ok) az intézmények gyakorolhatják, amelyek az
adott ingatlanban e rendelet hatálybalépésekor közszolgáltatást teljesítettek, vagy a
képviselő-testület őket a használatra feljogosította.

Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést
megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Szavazatarányok:
2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
109/2019. (X.07.) Szociális Bizottsági határozat:
A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek dr. Bonyhády Elemér
László háziorvos kérelmét a Csörögi Csiri-Biri Óvoda tornatermének használatára a
Csörögben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek részérére tartandó gyógytorna céljára
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2019. november 30.

Pataki Ferencné bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés,
hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Szociális Bizottság rendkívüli nyílt
ülését.

k.m.f.

Pataki Ferencné
Szociális Bizottság elnöke

Garabáné Fonád Elvíra
Szociális Bizottság tagja

