Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 6/2017.

6.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörögi Község Önkormányzat (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében 2017.
április 21. (péntek) 16.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről.

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:

HATÁROZATOK:
35/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat közbeszerzéssel kapcsolatos ( KEHOP )
döntésekről
36/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzatot
jogszabályokkal összefüggő feladatokról szóló főépítészi tájékoztatóról

érintő

építésügyi

37/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat a megyei önkormányzatok és a települési
önkormányzatok rendkívüli önkormányzati támogatására valamint rendkívüli szociális
támogatásra tárgyú pályázat benyújtásáról

RENDELETEK:
3/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelet a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről
4/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelet a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali
munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéséről, a
fizetendő díj mértékéről
5/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelet a Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. április 21-én megtartott
rendkívüli nyílt ülésén
Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár
2135 Csörög, Arany János u. 53.
Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Dr. Bonyhády Elemér
Grancsa Péter
Kendrovszki József
Pataki Ferenc Józsefné
Tanácskozási joggal:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 16 óra 30 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és
köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület minden tagja jelen van, így az ülés 7
fővel határozatképes. Megköszöni a képviselőknek, hogy a rendkívüli ülésen valamennyien részt
vesznek. Köszönti a megjelent szakértő vendégeket is.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az eredeti napirend kiegészülne egy
napirenddel, amelynek tárgya „Döntés a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok
rendkívüli önkormányzati támogatására valamint rendkívüli szociális támogatásra tárgyú pályázat
benyújtásáról” lenne. Kéri a képviselőket, hogy támogassák ezen előterjesztés napirendre vételét.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. április 21-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák
Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 7 igen szavazat, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül – elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mely az alábbi:

NAPIRENDEK
NYÍLT ülés:
1. Közbeszerzési döntések meghozatala
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Réti Lajos hivatalos akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
2. Tájékoztató az önkormányzatot érintő építésügyi jogszabályokkal összefüggő feladatokról
Előterjesztő: Bene Attila főépítész
3. Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéséről, a fizetendő díj mértékéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
6. Döntés a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására valamint rendkívüli szociális támogatásra tárgyú pályázat benyújtásáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
7. Tájékoztató 2017. évi tavaszi nagytakarításról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
8. Egyebek
NAPIRENDEK
1. Közbeszerzési döntések meghozatala
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők
megkapták. Kiemeli, hogy a képviselő- testület 2017. április 5.-i ülésén elfogadta az
„Épületenergetikai fejlesztés Csörög községben” KEHOP-5.2.9-16 forrás terhére projekt
megvalósításához szükséges ajánlattételi felhívást, valamint döntött az ajánlattételre felkért gazdasági
szereplőkről is. A Bíráló Bizottság 2017. április 20-án Csörög Község Önkormányzata hivatalos
helyiségében megtartotta ülését a Kbt. 115. § (2) bekezdése szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban
benyújtott ajánlatok értékelése ügyében. A Bíráló Bizottság megállapította, hogy az eljárásban az
ajánlattételi határidő lejártáig (2017. 04. 19. 10:00 óra) 2 db ajánlat érkezett. A Bíráló Bizottság a
fentieket követően javasolja a döntéshozónak annak megállapítását, hogy az eljárás eredményes. A
Bíráló Bizottság javasolja, hogy a döntéshozó állapítsa meg, hogy a következő ajánlattevő nyújtotta be
a legjobb ár-érték arányú érvényes ajánlatot 10000 pontszámmal, ezáltal az eljárás nyertese az Uniós
Energia Kft., az ajánlattevő székhelye:1211 Budapest, Színesfém utca 11-15. A Bíráló Bizottság
javaslata alapján terjeszti döntéshozatalra az alábbi javaslatot.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
35/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat
1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés Csörög
Községben” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság 2017. 04. 20. napján 12 órakor tartott üléséről felvett bíráló bizottsági jegyzőkönyvben
foglalt döntési javaslata alapján megállapítja, hogy a következő ajánlattevők által benyújtott ajánlatok
megfelelnek az ajánlattételi felhívásban és dokumentációban meghatározott követelményeknek, nem
állnak a kizáró okok hatálya alatt, ajánlatuk érvényes a következő ajánlati elemmel:
Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Nobiris Hungária Kft.
1222 Budapest, Zuzmó utca 3.

Az ajánlat értékelés alá eső tartalmi elemei:
1. Vállalkozási díj (nettó Ft)
36 587 854 nettó Ft
2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez igen/nem
szállítási feladatokat a munkaterületre. (igen/nem)
3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat igen/nem
letakarással (nem porzó módon) szállítja el (igen/nem)

Ajánlattevő neve:
Ajánlattevő székhelye:

Uniós Energia Kft.
1211 Budapest, Színesfém utca 11-15.

Az ajánlat értékelés alá eső tartalmi elemei:
1. Vállalkozási díj (nettó Ft)

36 463 200 nettó Ft

2. Ajánlattevő vállalja, hogy éjszaka, 22:00-6:00 óra között nem végez igen/nem
szállítási feladatokat a munkaterületre. (igen/nem)
3. Ajánlattevő vállalja, hogy a munkaterületen keletkező hulladékokat igen/nem
letakarással (nem porzó módon) szállítja el (igen/nem)
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés Csörög
Községben” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság döntési javaslata alapján megállapítja, hogy az eljárás eredményes.
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés Csörög
Községben” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság döntési javaslata alapján megállapítja, hogy a nyertes ajánlattevő ajánlatában megadott
ellenszolgáltatás összege megfelel a pénzügyi fedezet összegének (nettó 36 539 569 Ft), amennyiben a
KEHOP – 5.2.9. 16 programban benyújtandó pályázata támogatást nyer.
4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés Csörög
Községben” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bíráló
Bizottság döntési javaslata alapján megállapítja, hogy a következő ajánlattevő nyújtotta be az legjobb
ár-érték arányú érvényes ajánlatot 10000 pontszámmal, ezáltal az eljárás nyertese:
Ajánlattevő neve:
Uniós Energia Kft.
Ajánlattevő székhelye:
1211 Budapest, Színesfém utca 11-15.
5. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Épületenergetikai fejlesztés Csörög
Községben” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban felkéri a
Polgármestert a szükséges intézkedések, jognyilatkozatok megtételére, valamint felhatalmazza a
szerződések aláírására.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. április 21.

2. Tájékoztató az önkormányzatot érintő építésügyi jogszabályokkal összefüggő feladatokról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők
megkapták. Átadja a szót Bene Attila főépítésznek, aki elmondja, hogy összegző tájékoztatást írt a
napirendi pont tárgyában. Kiemeli az alábbiakat:
Mik a településrendezési eszközök - Településfejlesztési Koncepció, Település Szerkezeti Terv és Helyi
Építési Szabályzat.
Miért lenne célszerű ezek felülvizsgálata – törvényi kötelezettség és saját érdek.
Mi a BATrT - 2005. évi LXIV. törvény a Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervéről.
Hogyan változott az építési engedélyezési eljárás rendje :
Egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű új
lakóépület építése, valamint műemlék kivételével meglévő lakóépület 300 m2 összes hasznos
alapterületet meg nem haladó méretűre bővítése és a legfeljebb 300 m2 összes hasznos alapterületű
lakóépület kormányrendeletben meghatározottá átalakítása és ezen építési munkákhoz szükséges
tereprendezés, támfalépítés (Étv. és 155/2016. (VI. 13.) Korm. rendelet a lakóépület építésének
egyszerű bejelentéséről.
Mi a településképi véleményezés szerepe, hogyan működik a tervtanács?

Településképi Arculati Kézikönyv - A kézikönyv szemléletformáló célt szolgál, amelyet a települési
önkormányzat normatív határozata mellékleteként fogad el.
A Településképi Rendelet - A településképi rendelet állapítja meg a helyi építészeti örökség területi és
egyedi védelmét (a továbbiakban: helyi védelem), illetve a védelem megszüntetését, a
településszerkezet, településkarakter, tájképi elem és egyéb helyi adottság alapján a településképi
szempontból meghatározó területeket és a településképi követelményeket.
Jól értelmezzük-e, hogy a településképi rendelet nem vonhatja településképi véleményeztetés alá az
egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységeket?
Igen. A településképi rendelet és főként a Településképi Arculati Kézikönyv az önkéntes jogkövetés
intézményét hivatott erősíteni. Hiszünk abban, hogy ha az érintett polgárok látják, hogy az adott
településen mi a szép, követni fogják azt, vagy olyan települést, településrészt keresnek, ahol az
elképzelésük szabályosan megvalósítható.
Jól értelmezzük-e, hogy ha egy település nem alkotja meg 2017. október 1-ig településképi rendeletét,
akkor a törvény erejénél fogva az eddigi szabályozási lehetőségei megszűnnek?
Ha a település nem készíti el 2017. október 1-ig településképi rendeletét, mulasztásos törvénysértés
következik be, illetve a törvényben ismertetett vonatkozó rendelkezések életbe lépnek.
Jól értelmezzük-e, hogy ha egy település alkotna is 2017. október 1-ig településképi rendeletet, azt
nem teheti meg a helyi építési szabályzat és egyéb rendeletei e körbe tartozó szakaszainak egyszerű
átemelésével, mert köteles rendeletét a kamarával és a kormányhivatallal is véleményeztetni, valamint
készíttetnie kell egy Településképi Arculati Kézikönyvet is?
A településkép védelméről szóló törvény értelmében minden településnek 2017. október 1-ig el kell
készítenie a településképi rendeletét és annak előkészítéseként a Településképi Arculati Kézikönyvét.
Ezt követően a helyi építési szabályzatból ki kell vezetni a településképi követelményeket tartalmazó
részeket. A Településképi Arculati Kézikönyvben és a településképi rendeletben meghatározott
településképi követelmények tartalmukban akár meg is egyezhetnek a jelenlegi helyi építési
szabályzatban megfogalmazott településképi követelményekkel, de ezek csak abban az esetben
kerülhetnek átemelésre, ha a véleményező szervekkel, és a partnerekkel történő egyeztetéseket
követően továbbra is fennállnak, és a képviselő-testület ismételten elfogadja.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
36/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja Csörög Község Önkormányzat
Főépítészének tájékoztatóját az önkormányzatot érintő építésügyi jogszabályokkal összefüggő
feladatokról.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. április 21.

3. Rendeletalkotás Csörög Község Önkormányzat közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők
megkapták. Kiemeli, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. december 21.-én
hozott döntésével hatályon kívül helyezte a tiltott, közösségellenes magatartásokról és az elkövetőkkel
szembeni pénzbírság kiszabásának szabályairól szóló 24/2012. (XII.21.) önkormányzati rendeletét.

Hangsúlyozza, hogy a helyi közösség tagjai a helyi önkormányzás alanyaként kötelesek
öngondoskodással enyhíteni a közösségre háruló terheket, képességeik és lehetőségeik szerint
hozzájárulni a közösségi feladatok ellátásához; betartani és betartatni a közösségi együttélés alapvető
szabályait. ill. a helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletében meghatározhatja az (1)
bekezdésben foglalt kötelezettségek tartalmát, elmulasztásuk jogkövetkezményeit. A közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94/A.§ (1a)
bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat képviselő-testületének rendelete alapján megállapítható
közigazgatási bírság felső határa - a jogsértő személyétől függően - természetes személyek esetén
kétszázezer forint, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén kétmillió
forint lehet. A közigazgatási bírság felső határát az önkormányzati rendeletben a jogsértés jellegével
arányban kell megállapítani.” A felhatalmazó rendelkezés alapján indokolt e tárgykörben rendeletet
alkotni, mivel a szabályozás alapján biztosítható a közösségi együttélés alapvető szabályainak,
követelményeinek betartása. Ezen rendelet megalkotása a település rendezettségének biztosítása
érdekében feltétlenül indokolt, hiszen a szabálysértési törvény 2012. április 1-jei módosítása óta
jelentősen csökkent a szabálysértési eljárás keretében szankcionálható tényállások köre. Községünk
sajátos adottságaihoz igazodóan készítettük elő a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek
elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 1. számú melléklet szerinti rendelet tervezetet.
Kendrovszki József képviselő javasolja a zaj és rezgésvédelemmel kapcsolatos rendelkezések
módosítását.
Antal Péter képviselő egyetért a felvetéssel, javasolja a 22.§.-ban megjelölt időzónák módosítását.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő döntését:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 3/2017.(IV. 22.) önkormányzati
rendeletét a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéséről, a fizetendő díj mértékéről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők
megkapták. Kiemeli, hogy az Önkormányzat 2011. évben megalkotta a 10/2011.(V.25.) rendeletét a
házasságkötés létesítésének hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő
engedélyezésének szabályairól, valamint az azokért fizetendő díjak mértékéről, amelynek
preambuluma az azóta eltelt időszakban hatályon kívül helyezett jogszabályokat tartalmaz. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény rendelkezése szerint a preambulum nem módosítható,
ezért annak hatályon kívül helyezésével új rendeletalkotás szükséges.

Kendrovszki József képviselő javasolja a díjakra vonatkozó rendelkezések pontosítását.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő döntését:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 4/2017.(IV. 22.) önkormányzati
rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn túli házasságkötés
engedélyezéséről és a többletszolgáltatás ellentételezéséről, a fizetendő díj mértékéről.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

5. Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásbeli előterjesztést a képviselők
megkapták. Kiemeli, hogy Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 20/2017. (III.14.
képviselő-testületi határozattal elfogadta a Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú
Társulás Esély Szociális Alapellátási Központja által Csörög községben biztosított szociális
ellátásokra vonatkozó alapszolgáltatások 2017. évi térítési díjait, és ezen döntés valamint az időközben
felmerült szövegszerű pontosítások miatt szükséges a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról
szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosítása, amelyet az előterjesztés 1. számú
melléklete tartalmaz.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő döntését:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 5/2017.(IV. 22.) önkormányzati
rendeletét a Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

6. Döntés a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására valamint rendkívüli szociális támogatásra tárgyú pályázat benyújtásáról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a belügyminiszter és a nemzetgazdasági
miniszter pályázatot hirdetett Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló XC. törvény 3.
melléklet III. 1. pontja szerint a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati költségvetési

támogatására, valamint ez utóbbi keretében a települési önkormányzatok rendkívüli szociális
támogatására. A pályázati felhívást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A pályázati kiírás
figyelembe vételével javasolja, hogy az önkormányzat működőképességének megőrzéséhez, a
kötelező feladatellátást veszélyeztető szűkös anyagi forrás biztosításához, továbbá a külön igény és
eljárás keretében - a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a
szerinti települési támogatások 2017. évi kifizetéséhez a tárgyévben egyszer igényelhető – rendkívüli
szociális támogatásra önkormányzatunk nyújtson be pályázatot. A támogatás igénylése az ebr42
önkormányzati információs rendszeren keresztül történik a pályázati kiírás 7. pontjában foglaltak
figyelembe vételével.
A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
37/2017. (IV.21.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1 a) pontja alapján pályázatot
nyújt be a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatására tárgyú pályázati kiírásra. A Képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatási összeg
mértékét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. április 21., a pályázat benyújtására vonatkozóan: 2017. év során folyamatos, de
legkésőbb szeptember 30.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet III. 1 c) pontja alapján pályázatot
nyújt be a megyei önkormányzatok és a települési önkormányzatok rendkívüli önkormányzati
támogatás keretében rendkívüli szociális támogatás tárgyú pályázati kiírásra, a szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 45. §-a szerinti települési támogatások 2017. évi
kifizetéséhez.
A Képviselő-testület a benyújtandó pályázaton igényelt, vissza nem térítendő támogatási összeg
mértékét a 2. számú melléklet szerinti tartalommal határozza meg.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a pályázattal
kapcsolatos jognyilatkozatok megtételére.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2017. április 21., a pályázat benyújtására vonatkozóan: 2017. július 15.

7. Tájékoztató 2017. évi tavaszi nagytakarításról

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a falut szinte ellepi a szemét. Mindent el
kell követni, hogy ez a folyamat megállítható legyen. Kéri a képviselőket, hogy adjanak javaslatot a
mielőbbi rendezésre.
7.

Egyebek

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület
rendkívüli nyílt ülését 17 óra 35 perckor bezárta.
A Képviselő-testület 2017. április 21-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 17 óra 36
perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

