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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. december 13-án megtartott 

rendes nyilvános ülésén 

 

Az ülés helye:  Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár 

     2135 Csörög, Arany János utca 53. 

 

Jelen vannak: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó            polgármester 

Gergely László                           alpolgármester 

Dr. Bonyhády  Elemér László               képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné                           képviselő 

Kendrovszki József                                képviselő 

Grancsa Péter                                         képviselő  

Antal Péter                                             képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Eseti tanácskozási joggal meghívottak:  Óvári László VGT igazgatója 

 

                                 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és 

köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, az ülés 6 fővel 

határozatképes.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét. Kiegészítésként elmondja, hogy 

a 9. napirendben tárgyalnánk egy rendeletalkotást a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról. A 10. napirend lenne az „Egyebek”, amelyhez több tájékoztató is tartozik. 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2016. december 13.-i rendes nyílt ülése kezdetén, 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 6 igen szavazat, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

amely az alábbi:  

 

 

Napirend előtt: 

 

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

 

N A P I R E N D 

 

NYÍLT ülés: 

 

1. Döntés az Önkormányzat és a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és  

Szolgáltató  Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
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2. Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Döntés Csörög Község Önkormányzat  2017. évi  Belső ellenőrzési tervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Tájékoztatás a 2017. évi adótörvény változásról, és a tervezett közhatalmi bevételek 2016. évi 

alakulásáról adónemenként 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

 

5. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016.évi költségvetéséről szóló 

2/2016(II.11.)önkormányzati rendelet  módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

6. Döntés az Önkormányzat és a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat közötti népkonyhai 

étkeztetésről szóló megállapodásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

7. Döntés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzetének kijelöléséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

8. Tájékoztatás az Önkormányzat 2017.évi költségvetésével összefüggő intézkedésekről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

9. Rendeletalkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról. 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

10. Egyebek  

10.1Tájékoztató a KÖZVIL megállapodásról 

10.2 KÖZVIL tájékoztatás, lopással okozott kárról 

10.3 Buszmegálló ügyében döntés  

10.4 Tájékoztató a gépvásárlásról 

10.5 Tájékoztató a térfigyelő kamera bővítéséről, javaslat Antal Péter képviselő megbízási 

szerződésére 

10.6 Pest Megyei Lapja megrendelése 

 

 

Napirend előtt: 

 

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy írásban kiküldte a polgármesteri 

intézkedésekről szóló tájékoztatót. Örömmel válaszol, az ezzel kapcsolatos kérdésekre. 

 

Pataki Ferencné képviselő felveti, hogy a rendelői WC használatánál ki a felelős az ott keletkezett  

megrongálódásért? 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester válaszában elmondja, hogy az aki a közvagyont kezeli, az a 

felelős. Egy füzetben kell vezetni, hogy kihez kerül a kulcs. Megoldást kell találni a hatékony 

védelemre, hiszen ez a köz vagyona. 

 

Kendrovszki József képviselő nincs benne a munkaköri leírásában Mariannak. Ő orvosi asszisztens. 

Nem kötelezhető arra, hogy oda adja a kulcsot.  
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dr. Bonyhádi Elemér képviselő nem fér bele a napi munkába, összezavarja a rendelést, az ezzel való 

foglalkozás. Technikailag kivitelezhetetlen.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy 17.28-kor megérkezett Grancsa Péter képviselő, a testület 7 főre egészült ki.  

 

 

Dr. Bonyhádi Elemér képviselő felveti, hogy egy közmunkást szeretne kérni, aki a kulcsot felügyeli.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester át fogja gondolni, hogy milyen módon lehetne megoldani a 

közvagyon megóvását  az orvosi rendelőben.  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

99/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását 

a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2016. december 13. 

 

 

 

 

-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Az előterjesztést megkapták a 

képviselők. Elmondja, hogy a beszámoló teljes körűen tartalmazza az elmúlt időszak döntéseit, és 

azok végrehajtására tett intézkedéseket. 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

 

100/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: 2016. december 13.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

N A P I R E N D 

 

1. Döntés az Önkormányzat és a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat üzemeltetési szerződéséről 
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Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést, amit megtárgyalta a Pénzügyi 

Bizottság is.  Elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került a képviselők részére. 

Csörög Község Önkormányzat tagja a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és 

Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulatnak. Óvári László Igazgató Úr a Képviselő-testület 2016.június 

21.-i ülésén is jelezte, hogy Csörög község azon három település között van, akik nem kötöttek még 

üzemeltetési szerződést a Társulattal. Ezen hiánypótlásnak teszünk eleget akkor, amikor a képviselő-

testület döntést hozhat ebben a tárgyban. Az 1. számú melléklet tartalmazza az üzemeltetési szerződés 

tervezetét. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta. 

Óvári László igazgató megköszöni az önkormányzat együttműködést, felajánlja segítségét. 

Tudomása szerint a közmunka program folytatódni fog, így biztosan lesznek olyan feladatok, amiben 

a község érdekében fognak tevékenykedni.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni Óvári László igazgatónak a munkáját. 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

101/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat és a Gödöllő-Vác 

Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat közötti üzemeltetési 

szerződés megkötését. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza 

a szerződés aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2016. december 13. ill. 2016. december 21. 

 

 

2. Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkatervéről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 

került a képviselők részére. Tárgyalta a Pénzügyi Bizottság. Nem kíván szóbeli kiegészítést tenni, kéri 

Elnök urat, hogy ismertesse a Pénzügyi Bizottság döntését.  

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

102/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2017. évi 

munkatervét az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
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Határidő: 2016. december 13., a határozat hatályát veszti 2017. december 31. napján 

3.      Döntés Csörög Község Önkormányzat 2017. évi Belső ellenőrzési tervéről  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került a 

képviselők részére. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  

119.§ (5) bekezdésében, illetve a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a 

helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-testület előző év december 31-ig hagyja 

jóvá. Az Mötv. 119.§ (4) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat belső ellenőrzése 

keretében gondoskodni kell a felügyelt költségvetési szervek ellenőrzéséről is. Csörög Község 

Önkormányzat és költségvetési szervei függetlenített belső ellenőrzési feladatainak ellátásáról a 

Csörögi Polgármesteri Hivatal jegyzője gondoskodik. Így gondoskodni szükséges  a Csörög 

Község Önkormányzat,  a Csörögi Polgármesteri Hivatal, a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-

Bölcsőde belső ellenőrzéséről. A helyi önkormányzat és a települési roma nemzetiségi 

önkormányzat közötti együttműködési megállapodás alapján a fentiek mellett a jegyző a Csörögi 

Roma Nemzetiségi Önkormányzat függetlenített belső ellenőrzését is biztosítja. A belső ellenőrzés 

eljárásrendjére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és a Belső ellenőrzési kézikönyv előírásai az irányadók. Az 

előterjesztést tárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

103/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017. évi belső ellenőrzési 

tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

Határidő: a 2017. évi belső ellenőrzési terv elfogadására: azonnal  

                az ellenőrzési terv végrehajtására: 2017. december 31.  

 

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

költségvetési szervei 2017. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges pénzügyi forrást 

a 2017. évi költségvetési rendeletben biztosítja és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: a 2017. évi költségvetési rendelet beterjesztése  

 

 

 

 

 

4.   Tájékoztatás a 2017. évi adótörvény változásról, és a tervezett közhatalmi bevételek 2016. évi 

alakulásáról adónemenként 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre került a 

képviselők részére, amely az alábbi lényeges pontokat tartalmazza: 
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1.A Nemzetgazdasági Minisztérium tájékoztatót adott ki a 2017. évre vonatkozó helyi adó szabályok 

változásáról, valamint az egyes tételes helyi adómértékek valorizációjáról.   

Azon települési önkormányzatok, ahol az építményadó, telekadó vagy magánszemély kommunális 

adójánál 2016. évben az adómaximumot állapították meg, ott 2017. január 1-jétől kezdődően 

legfeljebb a tájékoztatóban jelzett adómértéket lehet alkalmazni. (1.sz. tájékoztató mellékelve). 

Látható, hogy Csörög Község Önkormányzata jóval az adómaximum alatt alkalmazza az adónemek 

esetén kiszabható mértéket.   

2.Az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról 

szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról szóló 2016. évi LXVI. törvény módosította a helyi 

adókról szóló 1990. évi C. törvényt. Ennek alapján a Htv. 7.§-a a következő g) ponttal egészül ki: 

g) az adóalap fajtáját, az adó mértékét, a rendeleti adómentességet és adókedvezményt úgy állapíthatja 

meg, hogy azok összességükbe egyaránt megfeleljenek a helyi sajátosságoknak, az önkormányzat 

gazdálkodási követelményeink és az adóalanyok széles körét érintően az adóalanyok teherviselő 

képességének. A fenti szempontok alapján megvizsgálva a helyi rendeletet megállapítható, hogy azok 

megalkotásakor, illetve módosításakor a Képviselő-testület már ezen szempontokat figyelembe vette, 

így nem indokolt azok módosítása.  

3.Bevételek alakulásáról: 

Az előterjesztéshez csatolt táblázatban a 2016. évben teljesült adóbevételek találhatóak. (2.sz. 

melléklet) A gépjárműadó bevétel 40 %-a képezi az Önkormányzat saját bevételét, a táblázat ezt az 

összeget tartalmazza. Itt megjegyezi, hogy a már most befolyt adóbevétel is meghaladja a tavalyi 

egész éves bevételt.  

Kéri a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és támogassa a tájékoztató 

elfogadását. Az előterjesztést megtárgyalta a Pénzügyi Bizottság is. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúlag a tájékoztató elfogadását javasolta aképviselő-testületnek.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

104/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 2017. évi adótörvény 

változásról, és a tervezett közhatalmi bevételek 2016. évi alakulásáról szóló tájékoztatást. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

Határidő: 2016. december 13. 

 

 

 

 

 

5.     Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016.évi költségvetéséről szóló 2/2016(II.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy a 

költségvetés módosítása tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak megfelelően készült, az 

Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.11.) önkormányzati 

rendelete alapján. A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 18. §-ára figyelemmel az 

Önkormányzat és intézményei költségvetési rendelet módosításának szükségességét részletesen az 

alábbi okokkal és célokkal indokolja: 
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A 2016. október 31-i pénzforgalmi információk alapján az eltelt időszakban teljesült bevételek, 

képviselő-testületi döntések és a kiadások szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő 

igazítását, módosítását, a költségvetési egyensúly biztosítását. 

 

A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 323.937 515 Ft, mely 38.069.155 Ft (13,32 %) 

növekedést jelent a 285.868.360 Ft eredeti előirányzathoz képest.  

Az eredeti bevételi és kiadási főösszeg költségvetési szervenként a következőképpen változott: 

1. Csörög Község Önkormányzata       33.655.640 Ft-tal 

2. Csörögi Polgármesteri Hivatal        3.213.415 Ft-tal 

3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde        1.200.100 Ft-tal emelkedett. 

A költségvetés módosítás részletes indoklását az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza.Ezen 

változások figyelembe vételével az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésére 

vonatkozó 2/2016. (II.11.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint terjesztem a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.  
 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző megjegyzi, hogy a kiküldött előterjesztéshez képest a rendelet szövege 

módosult, az kiegészült a mellékletekre történő utalással.  

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúlag  elfogadásra javasolta.  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 9/2016. (XII.14.) önkormányzati 

rendeletét az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.11.) 

önkormányzati rendelet módosításáról . 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

 

 

6.   Döntés az Önkormányzat és a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat közötti népkonyhai 

étkeztetésről szóló megállapodásról    

  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Képviselő-testület a 94/2016.(XI.10.) 

számú határozatában döntött arról, hogy a polgármestert felhatalmazta az egyeztető tárgyalások 

lebonyolítására. Az elmúlt hetekben a Szolgálattal a tárgyalások elkezdődtek, rendelkezésünkre 

bocsátották a szerződéstervezeteket, az együttműködési megállapodás tervezetét. Valamennyi jogi 

dokumentumot az önkormányzat ügyvédje is megvizsgált, és az ügyvéd által javasolt verziókat kapták 

meg a tisztelt képviselők. Nincs pénzügyi vonzata, az ételosztásnál lehetne segíteni. Van olyan 

közmunkásunk, akinek meg vannak az egészségügyi papírjai az osztásban való részvételhez. A 

Pénzügyi Bizottság is tárgyalta ezt.  

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és annak egyhangú elfogadását javasolja.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 
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Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

105/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Váci Egyházmegye 

Szamaritánus Szolgálat népkonyhai étkeztetéséről szóló tájékoztatást, és felhatalmazza a polgármestert 

a további tárgyalások lebonyolítására. 

Határidő: 2016. december 13.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

 

 

7.      Döntés a kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzetének kijelöléséről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 

került a képviselők részére. A nevelési-oktatási intézmények működéséről és névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VII.31.) EMMI rendelet 24.§ (1) bekezdés szerint a felvételi körzet 

megállapításához a kormányhivatal minden év novemberének utolsó napjáig beszerzi az 

érintett önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének 

nyilvántartásában szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hátrányos helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és 

tagintézményi bontásban.  

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése alapján a Pest Megyei Kormányhivatal a 2017/2018. 

tanévre az iskolák felvételi körzetét a 2016/2017. évi körzethatárokkal megegyezően kívánja 

meghatározni (1. számú melléklet). A Pest Megyei Kormányhivatal által Csörög község 

vonatkozásában meghatározott kötelező általános iskolai felvételt biztosító iskolák: 

1. Váci Földváry Károly Általános Iskola   2600 Vác, Nagymező u. 14. 

2. Váci Radnóti Miklós Általános Iskola  2600 Vác, Radnóti út 17. 

3. Sződi Hunyadi János Általános Iskola  2134 Sződ, Ady Endre u. 2. 

4. Sződliget Gárdonyi Géza Általános Iskola 2133 Sződliget, Rákóczi út 3. 

5. Vácrátóti Petőfi Sándor Általános Iskola 2163 Vácrátót, Petőfi tér 6. 

6. Váci Petőfi Sándor Általános Iskola  2600 Vác, Deákvári főtér 5.  

A Pest Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti 

Főosztályának az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti levele figyelembe vételével adatot 

kell szolgáltatni a 2017/2018. tanév általános iskolai felvételi körzetek meghatározásával 

kapcsolatosan. A rendelkezésünkre álló információk alapján a 2. számú melléklet szerint a 

2016/2017. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzetek módosítása nem 

indokolt, így a 2017/2018. tanévben változatlanul hagyása javasolt.   

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.   

 

Dr. Bonyhády Elemér  PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és annak egyhangú elfogadását javasolja.  
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Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

106/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 

által Csörög Községre vonatkozóan a 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

felvételi körzetét a 2016/2017. tanévre meghatározott általános iskolai felvételi körzetek változtatása 

nélkül elfogadja.   

Határidő: 2016. december 13. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

8.      Tájékoztatás az Önkormányzat 2017.évi költségvetésével összefüggő intézkedésekről  

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az Az Országgyűlés 2016. június 13-i ülésén elfogadta 

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvényt. Az államháztartásról 

szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (3) bekezdése értelmében a jegyző által előkészített 

költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-éig nyújtja be a képviselő-testületnek. 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

3/2011. (III.20.) önkormányzati rendelet 26. § (5) bekezdése szerint a jegyző előkészíti a képviselő-

testület és a bizottságok elé kerülő előterjesztést. Az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséhez 

kapcsolódó javaslatait - a feladat megnevezésével, költségigényével és fontossági sorrendjének 

megjelölésével –2016. december 28. napjáig kérjük megküldeni szíveskedjenek. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és annak egyhangú elfogadását javasolja.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

107/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017.évi költségvetés 
előkészítésével összefüggő tájékoztatót elfogadja. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 13. 

 

 

 

 

9.       Rendeletalkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző  a  Zöld Híd Kft, csakúgy mint a vele kötött közszolgálati 

szerződést,  az erre épülő hulladékszállítási rendelet tervezetet is előkészítette azzal, hogy 

valamennyi érintett település el tudja fogadni még ebben az évben. A rendelet – tervezetet az 

előterjesztés melléklete tartalmazza. 
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A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében az előzetes hatásvizsgálat 

eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A 

hatásvizsgálat az előterjesztéshez csatolásra került. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést 

megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

  
 

Szavazatarányok:   

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 10/2016.(XII.14.) 

önkormányzati rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról. 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

 

10. Egyebek  

 

10.1Tájékoztató a KÖZVIL megállapodásról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a KÖZVIL Zrt. megküldte a 2017. évre 

vonatkozó villamos energia beszerzési ajánlatát. 2017. évre a villamos energia ára 11,99 Ft/kWh. Kéri 

a testülettől a támogatást a megállapodás megkötésére.  

Dr. Bonyhády Elemér  PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és annak egyhangú támogatását javasolja.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

108/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a megállapodás megkötését a 

KÖZVIL Zrt.-vel.  Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, a megállapodás 

aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 31. 

 
 

 

10.2 KÖZVIL tájékoztatása lopással okozott kárról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a KÖZVIL Zrt. tájékoztatást küldött, 

miszerint a Csőszház u., Bagoly u., és Kakukk u. közötti szakaszán 6 db. Philips FG104/036 

közvilágítási lámpatest eltulajdonításra került. Feljelentést tettek, a nyomozást felfüggesztették, mivel 
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az eredményre nem vezetett. Az eredeti állapot helyreállítása érdekébe szükséges a lámpatestek 

pótlásáról gondoskodni. A 6 db lámpatest értéke 243.000.- Ft+ÁFA. Alpolgármester urat kértem meg, 

hogy vizsgálja meg, szükséges-e ez a közvilágítás. A tájékoztatás alapján a következőket tudtam meg. 

2 ingatlan van, ahol van világítás, a többinél nincs, de nem lakott ingatlan.  

Kendrovszki József fontosnak tartja azzal a területtel való foglalkozást.  

Dr. Bonyhádi Elemér  PÜB elnök a 2016-os költségvetésnél mondott egy tájékoztatást, miszerint az 

ott lévő önkormányzat tulajdonban lévő telkekhez vinnénk megfelelő közműveket, gondolva egy ipar 
park létrehozására. Egy év telt el, történt-e valami?  Már a tervezés szintjénél voltunk. Lát benne 
fantáziát, a falu nyerhet ezzel a területtel.  
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Már volt egy megkeresés benzinkút létesítésével 
kapcsolatban, de nem egyszerű az ipari park létrehozása.  
Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és annak egyhangú támogatását javasolja.  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

          Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

109/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy tudomásul veszi a KÖZVIL Zrt 

tájékoztatását a lopással okozott kárról. Fedezet hiányában a lámpatestek visszahelyezését nem 

támogatja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 13. 

 

10.3 Buszmegálló ügyében döntés  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester tudomást szerzett azon lakossági kezdeményezésről, mely 

szerint szeretnének buszmegállót. Elindult egy levelezés. készült egy költségvetés. Kiderült, hogy a 

buszmegálló nem Csörög közigazgatási területe, és kb. másfél millió forint a buszmegálló kialakítása.  

Kigyűjtettem azok cégeket, akiktől támogatást tudunk kérni a buszmegálló megépítéséhez. Nem jött 

megkeresés. Felhívja a figyelmet, hogy a Csörögi úti buszmegálló milyen komoly költségeket jelent. 

Kéri a testület határozatát, hogy induljon el Sződdel a tárgyalás.  

Dr. Bonyhády Elemér ők szüntették meg, most pedig feltételekhez kötik. Ilyenkor az 

önkormányzatnak kellene buszmegállót biztosítani? 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az a kérdés, hogy meg tudjuk-e építeni vagy sem? Választ 

kell írnunk.   

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 
 

         Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

110/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy pénzügyi fedezet hiányában 

nem tudja a buszmegálló kiépítésének költségeit biztosítani. Felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, és felhatalmazza a válaszlevél elküldésére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 31. 
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10.4 Tájékoztató a gépvásárlásról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselőknek kiküldésre került egy 
munkagép beszerzésére szóló javaslat. Nagyon jó lenne, ha Csörög Község Önkormányzata 
rendelkezne ilyen multifunkciós géppel. Meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy miként tud az 
önkormányzat hozzájutni ilyen géphez. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 
Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

111/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának képviselő testülete tudomásul veszi a gépbeszerzésről szóló 

tájékoztatást.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 13., 

 
 

10.5 Tájékoztató a térfigyelő kamera bővítéséről, javaslat Antal Péter képviselő megbízási 

szerződésére 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy egyeztető tárgyalások vannak folyamatban 
a térfigyelő kamerarendszer bővítésével kapcsolatban. Antal Péter képviselő hatékony 
közreműködésével zajlanak a tervek. Lakossági önrész bevonásával, kedvező technikai megoldások 

alkalmazásával kisebb költséggel lehetne a térfigyelő kamerák számát bővíteni. Volt egy lakossági 
fórum is ebben a témában. Ki vannak jelölve a kamera pontok, tájékoztatást adtunk a költségekről. A 
kamera árakban nagyon nagy összegekről beszélünk. Talán két-három kamerára van reális esély. 
Három pontot kellene levédeni. Mivel ez lakossági kezdeményezés, ezért nekik kellene megszervezni. 
A költségvetésbe Péter megteszi majd a javaslatát. Kb. 200.000.- Ft+ ÁFA a mozgatható kamera ára.  
 

Az elhangzottak alapul vételével javasolja, hogy Antal Péter képviselőnek, a térfigyelő kamera 
rendszer működésével végzett többletfeladatai megbízási szerződés keretében kerüljenek elismerésre. 
 
Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök a Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és mindkét előterjesztés 

egyhangú támogatását javasolja.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 
         Szavazatarányok: 

7  igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

112/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő kamera bővítése 

érdekében megvásárolja a mobil kamerát 197.600.- Ft+ ÁFA áron. Felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 31. 
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2.Csörög Község Önkormányzatának képviselő testülete úgy dönt, hogy felkéri a polgármester, hogy 

Antal Péter képviselővel kössön megbízási szerződést a térfigyelő kamera rendszer működésével 

kapcsolatban ellátott feladataira nettó 100.000.- Ft megbízási díjazással. Felkéri a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a megbízási szerződés aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 31. 

 

 

 

 

10.6 Pest Megyei Lapja megrendelése 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pest Megyei Önkormányzati Hivatal 
megküldte a Pest Megye Lapja kiadójának 2017.évi akciós ajánlatát, hogy az önkormányzat rendelni 
tudjon. 
Dr. Bonyhády  Elemér PÜB elnök a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy a testület megfelelő fedezet 

hiányában ne éljen a megrendelés lehetőségével. 

 

  Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

113/2016.(XII.13.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának képviselő testülete tudomásul veszi a Pest Megye Lapja 

kiadójának 2017.évi akciós ajánlatáról szóló tájékoztatót,  ugyanakkor megfelelő fedezet hiányában 

nem él a megrendelés lehetőségével. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2016. december 13., 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület nyílt ülését 

bezárja.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület nyílt, rendes  

ülését  19 óra 52 perckor bezárta. 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 


