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Tartalmazza: 178-186/2019. (XI.19.) számú határozatokat 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Szociális Bizottság 2019. november 19-én 16.00 órakor megtartott ülésén.  

 

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

 

Jelen vannak:  Grancsa Péter elnök 

    Verdes-Virág Ibolya tag 

                          Bagyinszki László tag 

 

Tanácskozási joggal: Szorcsik József   polgármester 

 Kendrovszki József   alpolgármester 

 Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

    Gáspár Tiborné  óvoda vezető 

         

 

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

 

 

Grancsa Péter bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság három tagja az ülésen jelen van. Megkérdezi, hogy van-e 

valakinek javaslata a napirendi pontokra.  

 

Grancsa Péter bizottsági elnök javasolja az 1. és 3. napirend megcserélését, valamint a 

térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet módosítását és a Szünidei 

gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala című napirendeket 

felvenni a napirendek közé, hogy a bizottság azokat is meg tudja tárgyalni. Az így módosított 

napirendet teszi fel szavazásra. A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi 

napirendet:  
 
 

Nyílt ülés:  

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 

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

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

4. Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről   

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 



 

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

módosításáról 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

6. Szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala   

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

7. Döntés a Csiri-Biri Óvoda csatlakozása az OVI-ZSARU programhoz 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető  

 

8. Döntés a Csiri-Biri Óvoda 2019/2020 óvodai nevelési évre vonatkozóan 

gyógypedagógiai fejlesztés támogatására  

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

9. Döntés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak 

véleményezéséről  

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

1.Napriend  

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

Grancsa Péter bizottsági elnök átadja a szót Czinege Éva pénzügyi főelőadónak.  

 

Czinege Éva pénzügyi főelőadó 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) 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 2019. október 31-i pénzforgalmi információk alapján az eltelt időszakban teljesült 

bevételek és kiadások szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéséhez történő igazítását, 

módosítását, a költségvetési egyensúly biztosítását. 

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésére vonatkozó 1/2019. (II.14.)   

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

testület elé jóváhagyásra.  

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

megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 



 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

178/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Csörög Község 

Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelet 

módosítását 

Határidő: 2019. 11. 19. 

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

 

2.Napriend  

Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

Grancsa Péter bizottsági elnök átadja a szót a Jegyző asszonynak.   

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az 

alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési 

szabályzatáról szóló rendeletét. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet már az Mötv. szabályai szerint készült, így 

annak jelenleg csak kisebb mértékű módosítása javasolt az alábbiak szerint. 

Az SZMSZ módosításának indoka: 

1. A 2011. március 20. napján kihirdetett önkormányzati rendeletbe foglalt Csörögi 

Falunapot, mint a település hagyományteremtő programját a jelenleg hatályos SZMSZ nem 

tartalmazza, javasolt az SZMSZ-ben rögzíteni.    

 

2. Az SZMSZ rendelkezése alapján a képviselő-testület üléseit „általában az Arany J. u. 53. 

szám alatt tartja.” Előfordult azonban, hogy a Képviselő-testület a székhelyén, vagy az 

önkormányzati óvoda épületében ülésezett. Célszerű e gyakorlatot az SZMSZ-ben is 

szabályozni.    

 

3. A képviselő-testület nem választott tanácsnokot. Az SZMSZ-ben a vonatkozó - 6.§ (2) c), 

12.§ (7) d), 13.§ (1) d) és a 49.§ - rendelkezések hatályon kívül helyezése javasolt.  

 

4. Az általános önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményeként a 

képviselő-testület tagjainak névsora változott, az 1. függeléket módosítani kell. 

5. Az alakuló ülésen megválasztott állandó bizottságok összetétele változott, így a 2. függelék 

módosítása indokolt. 

6.  A polgármester minden hónap első keddi napon 14-16 óra között tartana fogadó órát. Az 

SZMSZ-ben ennek rögzítése indokolt.  



A fentiek figyelembevételével a hatályos rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal terjesztem a képviselő-testület elé jóváhagyásra  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály 

előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható 

következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a 

helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat 

összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.    

Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy rendeletalkotási javaslatot szíveskedjen 

elfogadni.  

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

179/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Csörög Község 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 27.) önkormányzati 

rendelet módosítását 

Határidő: 2019. 11. 19. 

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

 

 

3.Napriend  

Rendeletalkotás az Önkormányzat szociális ellátásokról és szociális igazgatásról 

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

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

Grancsa Péter bizottsági elnök átadja a szót a Jegyző asszonynak, aki felkéri Riba Istvánné 

igazgatási előadót, egészítse ki a naprendet.  

 

Riba Istvánné igazgatási előadó elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának a 

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

szabályozza a településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások 

igénybevételének helyi szabályait. A többször módosított rendelet 2016. április 1. napján 

lépett hatályba. Jelen rendelet módosítás indoka a szociális rászorultságtól függő pénzben és 

természetben biztosított ellátások, formáinak, feltételeinek kiegészítése azzal a céllal, hogy a 

településen élő rászoruló emberek, családok életminőségének javításához, megélhetési 

gondjainak enyhítéséhez hozzájáruljunk.   A hatályos rendelet módosítására vonatkozó 

javaslatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat 

elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét 

tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete 

tartalmazza.    

 



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

megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

180/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Csörög Község 

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

önkormányzati rendelet módosítását 

Határidő: 2019. 11. 19. 

Felelős: Szorcsik József polgármester 
 
 

 

4.Napirend 

Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről   

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

Grancsa Péter bizottsági elnök átadja a szót jegyző asszonynak.    

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a Csörögi Csiri-Biri (2135 Csörög, Kossuth u. 

21.) vezetője fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám túllépés engedélyezése 

ügyében. A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú 

melléklete határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra 

megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó 

engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, 

csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló 

átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7) bekezdés]  

A Nkt. 49. § (1) bekezdés szerint a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.  

A Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok – az egységes 

óvodai csoport kivételével - minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag 

létszáma 20 fő lehet. 

 

Az intézmény alapító okirata alapján engedélyezett létszám: 75 fő. 

Az óvodai ellátást igénylő gyermekek száma a következő: 

 

Csoport 

megnevezése 

Nkt. 

max. 

létszám 

(fő) 

Tényleges 

létszám 

(fő) 

Számított 

létszám 

(fő) 

SNI 

Engedély a max. 

létszám  

20 %-kal való túllépésére 

       (fő)      ( %) 

Felhő csoport 25 19 20   

Napocska csoport 25 25 25 5 20 

Szivárvány csoport 25 16+1 16+1   



 

A fenti létszámadatokból megállapítható, hogy a 3 csoportos óvodában a Napocska 

csoportban mutatkozik létszámtúllépés. Szükséges, hogy a csoport maximális létszáma 

legfeljebb 20 %-kal történő létszám túllépéssel működjön. 

Oktatásszervezési szempontból a gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását a 

fenti létszámtúllépés nem veszélyezteti.  

 

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

megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

181/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja az alábbi határozati javaslatot a képviselő-

testületnek elfogadásra.  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019/2020. nevelési 

évben engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) Napocska 

csoportja vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) 

bekezdése szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését.   

Határidő: 2019. november 19. illetve értelem szerint 

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

 

5.Napirend 

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

módosításáról 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

 

Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés (2f) pontjának rendelkezése 

értelmében az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, ha a 

gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja.  Csörög Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendeletében (a 

továbbiakban: Rendelet) állapította meg a térítési díjak mértékét. Az önkormányzat 

köznevelési intézményében a gyermek- és munkahelyi étkeztetést a Vác és Vidéke 

Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel – 2163 Vácrátót, 

Dózsa György út 32. - kötött vállalkozási megállapodás alapján vásárolt élelmezés útján 

biztosítja. A Közszolgáltató ügyvezetője az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti ajánlata 

alapján, figyelembe véve az emelés indokait a 2020. évben térítési díj emelést kíván 

érvényesíteni. A 2020. évre vonatkozó gyermekétkeztetési ajánlat kibővült az allergiás 

étkeztetés lehetőségének biztosításával.  A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a 

gyermekétkeztetés intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy 

ellátottra jutó napi összege, amely ÁFA-t nem tartalmaz. A Gyvt. 151.§ (4) bekezdés alapján 

„A gyermekétkeztetés személyi térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi 

összeg általános forgalmi adóval növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, 



valamint a 21/B. §-ban megjelölt normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja 

meg.” Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi adatok ismeretében az 

óvodában étkező gyermekek közel 99%-a díjmentességre jogosult. A kedvezményes és 

díjmentes étkeztetéshez az önkormányzat állami támogatásban részesül, mely azonban a 

gyermekétkeztetési kiadásainkat teljes mértékben nem kompenzálja.  A rendelet-tervezet 

mellékletének hatályba lépését 2020. január 1-jétől javaslom elfogadni, tekintettel arra, hogy 

elegendő idő álljon rendelkezésre a szülők tájékoztatására, valamint az intézmény számára a 

rendelkezés végrehajtására. A fentiek figyelembevételével a térítési díj rendelet módosítását 

az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 

törvény 17. §-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során 

felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az 

előterjesztés 2. számú mellékleteként került csatolásra. A nyersanyagnorma változásával 

összefüggően a Csörögi Csiri-Biri Óvoda intézményben az étkeztetés biztosítása tárgyában 

hatályos vállalkozói szerződés módosítása is szükséges. 

 

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

megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

182/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

A Szociális Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek Csörög Község 

15/2019.(XI.20.) önkormányzati rendeletét a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Határidő: 2019. 11. 19. 

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

 

 

 

6.Napirend 

1. Szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala   

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától 

hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került 

meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. A települési önkormányzat szünidei 

gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a 

hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére 

ingyenesen biztosítja. A Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. a 2019. évre vonatkozó szerződés szerint a szünidei étkeztetés 

nyersanyagnormáját bruttó 420 Ft/fő/nap és az átadási árát bruttó 610 Ft/fő/nap összegben 

biztosította. A Szolgáltató a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatát az 

előterjesztés 2. számú melléklete szerint megküldte. Tekintettel arra, hogy a déli meleg 



főétkezés helyben történő elfogyasztására nincs lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés 

ételszállító dobozban történő elvitelével biztosítható, melynek költségét az árajánlat díj 

tartalmazza.  

A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény kötött 

felhasználású támogatást biztosít önkormányzatunknak a rászoruló gyermekek intézményen 

kívüli szünidei étkeztetés feladattal összefüggésben felmerülő kiadásaihoz, amelynek összege 

a 2020. évben is 570 Ft/fő/nap.    

A 2020. évben megrendelt szünidei étkeztetés szolgáltatásért 420 Ft/fő/nap 

nyersanyagnormával bruttó 630 Ft/fő/nap étkezési átadási áron megállapított díj és a központi 

költségvetési támogatás közötti többlet kiadás a tárgyévi szociális ellátások támogatási keret 

illetve az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítható.  A fentiek figyelembevételével a 

2020. évi szünidei gyermekétkeztetésre bruttó 630 Ft/fő/nap étkezési átadási díjjal a Vác és 

Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel az előterjesztés 

2. melléklete szerinti tartalommal új szerződés megkötése javasolt.      

   

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

megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

183/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja az alábbi határozati javaslatot a képviselő-

testületnek elfogadásra.  

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingyenes 

szünidei gyermekétkeztetéshez a központi költségvetés kötött felhasználású támogatási 

összeget meghaladó kiadásokra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében fedezetet 

biztosít.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. november 19., illetve  a 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése  

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

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

Önkormányzata és a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit 

Közhasznú Kft. között a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó 

megbízási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és 

felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.  

Határidő: 2019. november 19., szerződés aláírására 2019. december 15. 

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

7.Napirend 

Döntés a Csiri-Biri Óvoda csatlakozása az OVI-ZSARU programhoz  

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető  

 

 

 



Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (8000 

Székesfehérvár, Deák F. u. 2.) a rendőrség tematikus óvodai gyermekvédelmi programja 

oktatására a Csörögi Csiri-Biri Óvoda (a továbbiakban: Óvoda) (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) 

együttműködési megállapodást kíván kötni. 

       

Az OVI-ZSARU program nyolc óvodai foglalkozást tartalmaz. 2020. január hónapban 

indulna, a szülők előzetes tájékoztatását követően. Megvalósítása az óvoda pedagógiai 

programjába beilleszthető, és többletköltséget a fenntartó önkormányzat részéről nem igényel.   

   

A program megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást a Fejér Megyei 

Rendőr-főkapitányság az intézménynek megküldte, melynek aláírására az óvoda vezető 

felhatalmazása szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Szociális bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

  

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

     184/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja az alábbi határozati javaslatot a képviselő-

testületnek elfogadásra.         

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ovi-Zsaru program 

megvalósítására a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.) 

és a Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.) között létrejövő 

együttműködési megállapodást, és felhatalmazza az óvodavezetőt az együttműködési 

megállapodás aláírására.  

 

Határidő: 2019. november 19. illetve értelem szerint 

Felelős: Szorcsik József polgármester 

 

 

 

 

8.Napirend 

Döntés Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. óvodai nevelési évre vonatkozóan 

gyógypedagógiai fejlesztés támogatására 

Előterjesztő: Szorcsik József polgármester 

 

 

 

Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Csörögi Csiri-Biri Óvoda (a továbbiakban: 

Óvoda) (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) vezetője a 2019/2020. óvodai nevelési évre 

vonatkozóan gyógypedagógiai fejlesztés megvalósításához a fenntartó önkormányzat 

támogatását kéri. 

 

Az óvodai fejlesztő program keretében a gyermek igényéhez igazodva biztosítja az óvoda a 

gyermek fejlődésével kapcsolatos pedagógiai feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését 

segítő pedagógiai tevékenységeket, és az együttműködés kialakítását azokkal a 



szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai nevelése során a szülőket támogatják, számára 

szolgáltatásokat biztosítanak.        

 

A sajátos nevelési igényű gyermek fejlesztésnek ellátását az óvoda alapító okirata 

tartalmazza, a feladat ellátása kötelező. A komplex gyógypedagógiai fejlesztés 

gyógypedagógus szakembert igényel. Ilyen képesítésű óvodapedagógussal az intézmény 

nem rendelkezik, ezért utazó gyógypedagógus bevonása szükséges.  

 

Az utazó gyógypedagógus feladatellátása a 2019. évben 63.000 Ft, míg a 2020. évben 

324.000 Ft költségvetési támogatással biztosítható.  

 

Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

 

Szavazatarányok: 

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

185/2019. (XI.19.) Szociális Bizottsági határozat: 

Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja az alábbi határozati javaslatot a képviselő-

testületnek elfogadásra.  

 

 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019/2020. nevelési a 

Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) gyógypedagógiai fejlesztő 

programjának megvalósítását támogatja, és annak költségét biztosítja. 

 

2. A Képviselő-testület az 1. pontban támogatott gyógypedagógiai fejlesztésre az 

Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére 63.000 

forintot és 2020. évi költségvetésében 324.000 forint támogatást biztosít.    

 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és 

a gyógypedagógiai fejlesztés költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe 

terveztesse be.    

 

Határidő: 1-2. 2019. november 19., 3. 2020. évi költségvetés beterjesztése 

Felelős: Szorcsik József polgármester  

 

 

 

9.Napirend 
Egyebek 

 

 

Grancsa Péter bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, 

hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Szociális Bizottság ülését 16.50 

perckor.  

k.m.f. 



 Grancsa Péter                                   Verdes-Virág Ibolya   

  Szociális Bizottság elnöke    Szociális Bizottság tagja        


