
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 8/2017.             

 

8.sz. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörögi Község Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög Kossuth u. 21.) hivatalos 

helyiségében 2017. május 30. (kedd) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes nyilvános 

Képviselő-testületi ülésről. 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

HATÁROZATOK: 

 

41/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb 

polgármesteri intézkedésekről 

 

42/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 
43/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 
 

44/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat „Csörög község úthálózatának szilárd 

burkolattal való ellátása” tárgyú közbeszerzéssel kapcsolatban 

 

45/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a település közbiztonságának helyzetéről  

 

46/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről  

 

47/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 

Csörögben végzett 2016. évi szakmai munkájáról 

 

48/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról  

 

49/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a 2017/2018. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának engedélyezéséről 

 

50/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat és intézményei 2016. évi 

költségvetésének végrehajtásával kapcsolatban 

 

51/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az 2016. évi éves  belső ellenőrzési jelentés 

elfogadásáról   

 

52/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés módosításáról  

 



53/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 

tárgyában (1) 

 

54/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás 

tárgyában (2) 

 

55/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat utcanév átnevezésről 

 

56/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a térfigyelő kamerarendszerrel 

kapcsolatos szerződésekről 

 

57/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzatok elektronikus 

ügyintézéséről 

 

58/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Helyi 

Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése tárgyában 

 

59/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a Veresegyház Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési beszámolójáról 

 

60/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat a 27/2017.(III.14.) Kt. határozat hatályon 

kívül helyezéséről 

 

 

RENDELET: 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2017. (V.30.) önkormányzati 

rendelete az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. május 30-án megtartott 

rendes nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: Csörögi Csiri-Biri Óvoda  

  2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.   

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László  alpolgármester 

Dr. Bonyhády Elemér            képviselő  

Grancsa Péter    képviselő 

Kendrovszki József   képviselő  

Pataki Ferenc Józsefné           képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

    Gáspár Tiborné óvodavezető  

               Czinege Éva gazdálkodási és pénzügyi ügyintéző 

                                     Némethné Vadócz Erika bizottsági kültag 

 

Meghívottak:                 Dr. Csáki Tibor  főigazgató Váci Egyházmegye 

                                       Király Zoltán Váci Egyházmegye  

                                       Laczkóné Dénes Orsolya akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  

                                       Latorovszky Gábor rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető  

                                       Juhász Károly tűzoltószázados Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

                                       Simon Klára Esély Szociális Alapellátási Központ  

                                    

                                              

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 Váci Egyházmegye képviseletében Dr. Csáki Tibor főigazgatót, Király 

Zoltán műszaki igazgatót, Latorovszky Gábor kapitányságvezetőt, Juhász Károly tűzoltó 

századost a Tűzoltóság képviseletében, az Esély Szociális Alapellátási Központ 

képviseletében Simon Klárát, a képviselőket, és a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy 

a képviselő-testület 6 tagja jelen van, így az ülés 6 fővel határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat, kéri azok elfogadását.  

 

 A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. május 30-i 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 Csörögben épülő általános iskola beruházásról 

- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 



-Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 

 

N A P I R E N D E K 
NYÍLT ülés: 
 

1. Döntés a „Csörög község úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú 

közbeszerzéssel kapcsolatban 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Meghívott:  Laczkóné Dénes Orsolya akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Meghívott:  Latorovszky Gábor rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető 

3. Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

Meghívott: Juhász Károly tűzoltó százados 

4. Beszámoló az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi 

szakmai munkájáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

Meghívott: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 

5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

Meghívott: Pető Csilla igazgató 

6. Döntés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

7.  Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról (zárszámadás) 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

8.  Éves ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzat 2016. évi belső 

ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Szalkay István szakértő, belső ellenőr 

9.  Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

10.   Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában (1) 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

11.   Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában (2) 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

12.   Döntés utcanév átnevezésről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  13. Döntés a  térfigyelő kamerarendszer térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos        

szerződésekről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

14.   Tájékoztató önkormányzatok elektronikus ügyintézéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



15.   Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőség Programjának áttekintése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Egyéb 

- Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi szakmai 

segítségnyújtása tárgyú leveléről 

- Tájékoztató Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 

2016. évi költségvetési beszámolójáról 

 

 

 

NAPIREND ELŐTT: 

 

- Tájékoztató a Csörögben épülő általános iskola beruházásról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester átadja a szót dr. Csáki Tibor úrnak.  

Dr. Csáki Tibor főigazgató köszöntőjében elmondja, hogy  ajándéknak tartja, hogy az állam 

által kapott támogatás alapján megvalósíthajtják az iskolát Csörögben. Elindult a folyamat; 

ami alapján megszületett a terv, amit szeretnénk most bemutatni. 2018. szeptemberében a 

látványtervben látható épületben szeretnének 1.2. osztályos, ha lehet 3 osztályos iskolával 

indítani az évet. Átadja a szót Király Zoltánnak.  

Király Zoltán műszaki igazgató elmondja, hogy készülnek az engedélyes tervek. Ismerteti a 

megvalósulás folyamatát. Bemutatja projektor segítségével az épület tervét.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni a tájékoztatót és az eddig végzett 

munkát.  

 

 

 

-   Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos 

előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen válaszol.  

Kéri a beszámoló elfogadását. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

41/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester 

tájékoztatását a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017.május 30. 

 

 



 

 

 -  Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos 

előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen 

válaszolnak ill. kiegészítik azt.  Kéri a beszámoló elfogadását. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

42/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság és a 

polgármester tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 
 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásos 

előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen 

válaszolnak ill. kiegészítik azt.  Kéri a beszámoló elfogadását. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

43/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 



 

 

 
N A P I R E N D E K 

 

1. Döntés a „Csörög község úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú 

közbeszerzéssel kapcsolatban 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Meghívott:  Laczkóné Dénes Orsolya akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Laczkóné Dénes Orsolya közbeszerzési 

szakreferenst köszönti és átadja a szót. 

 

Laczkóné Dénes Orsolya közbeszerzési szakreferens válaszában elmondja, hogy a 

képviselő- testület 2017. május 3-i ülésén elfogadta az „Úthálózat szilárd burkolattal történő 

ellátása” projekt megvalósításához szükséges ajánlattételi felhívást, valamint döntött az 

ajánlattételre felkért gazdasági szereplőkről is. A bíráló bizottság 2017. május 30-án Csörög 

Község Önkormányzata hivatalos helyiségében megtartotta ülését a Kbt. 115. § (2) bekezdése 

szerinti nyílt közbeszerzési eljárásban benyújtott ajánlatok értékelése ügyében, és 

megállapította, hogy az öt ajánlattételre felkért szervezet részére az ajánlati felhívás és 

dokumentáció 2017.05.05-én megküldésre került. Ezt követően 3 ajánlattevő nyújtotta be 

ajánlatát az előírt ajánlattételi határidőre (2017.05.19-én 11:00 óra). A bíráló bizottság az 

ajánlatokat átvizsgálta. A bíráló bizottság döntése alapján 3 ajánlattevő lett hiánypótlásra 

felszólítva. A hiánypótlást 2 ajánlattevő pótolta határidőre. A fentiek alapján a Bíráló 

Bizottság döntési javaslatokat tett a döntéshozónak az előterjesztésben megjelöltek alapján. 

A fentiek alapján kéri 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

44/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csörög község 

úthálózatának szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés 

hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság 2017. 05. 30. napján 16 

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:  UNI BAU Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 8200 Veszprém, Csikász István utca 4/B 

 

 



 

 

Az ajánlat értékelés alá eső tartalmi elemei: 

Ajánlati ár (nettó) 96.110.252,- Ft 

 

MV-KÉ felelős műszaki vezető 

alkalmassági feltételen felüli szakmai 

tapasztalata (hónap) 2 hónap 

 

Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték 

mértéke (min.1 - max. 2%) 1 % 

 

Ajánlattevő neve:  MOHA-GÉP Trans Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2133 Sződliget, Rezeda utca 24. 

 

Az ajánlat értékelés alá eső tartalmi elemei: 

Ajánlati ár (nettó) 94.047.272,- Ft 

 

MV-KÉ felelős műszaki vezető 

alkalmassági feltételen felüli szakmai 

tapasztalata (hónap) 8 hónap 

 

Előírtnál kedvezőbb jótállási biztosíték 

mértéke (min.1 - max. 2%) 1,5 % 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csörög község úthálózatának 

szilárd burkolattal való ellátása” 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 a „Csörög község úthálózatának 

szilárd burkolattal való ellátása” 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 94.262.457 Ft).  

4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Csörög község úthálózatának 

szilárd burkolattal való ellátása” 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:  MOHA-GÉP Trans Kft. 

Ajánlattevő székhelye: 2133 Sződliget, Rezeda utca 24. 

 

5. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Csörög község úthálózatának 

szilárd burkolattal való ellátása” tárgyú, a Kbt. 115. § (2) bekezdés hirdetmény nélküli 

közbeszerzési eljárásban felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedése, jognyilatkozatok 

megtételére, valamint felhatalmazza a szerződések aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 30. 

 

 

 

2. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről  
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Meghívott:  Latorovszky Gábor rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Váci Rendőrkapitányság Csörög 

település közbiztonságának helyzetére vonatkozó beszámolót megküldte, melyet az 

előterjesztés 1. melléklete tartalmaz. Mivel a kapitányságvezető úr személyesen is megjelent, 

ezért kéri, ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.  

 

Latorovszky Gábor kapitányságvezető  köszönti  a jelenlévőket, a részletes beszámolót pár 

gondolattal egészíti ki. Kiemeli, hogy a bűnmegelőzés csökkenő tendenciát mutat, a 

beszámolója statisztikai számait részletesen elemzi, kiemeli a kábítószer elleni harcot. 

Sajnálatosnak nevezi, hogy a halálos kimenetelű bűncselekmények száma  nőt, ennek kapcsán 

beszél a balesetmegelőzési bizottság munkájáról. Megköszöni mindenkinek az 

együttműködését. Várja a kérdéseket.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester nagyon nagy problémának tartja az illegális 

szemétlerakást, aminek a megakadályozása az egyik fő célkitűzése. Elmondja, hogy a 

Katasztrófavédelemmel, a Zöld Híd Régió Kft-vel, a Rendőrkapitánysággal és a környező 

települések polgármestereivel az ügyből kifolyólag június 6-án megbeszélést kezdeményezett, 

a felszámolás sikeres megvalósítása érdekében.  

 

Kendrovszki József képviselő válaszában kiemeli, hogy néhány statisztikai szám 

helytállósága erősen vitatható pl. a  kiskorú veszélyeztetése, kábítószerrel való visszaélés. 

Véleménye szerint nem csökkentek, hanem nőttek ezek a számok.  

 



Kovács Judit csörögi lakó kábelégetés miatt emel szót. Beszél az illegális 

hulladéklerakásról, autók közterületén történő szétszedéséről.  

 

Latorovszky Gábor rendőrkapitány kéri, hogy ha lehetséges írják fel a rendszámokat a 

szemétlerakás észlelésénél, valamint kéri, hogy minden szabálysértési esetben tegyenek 

bejelentést és feljelentést. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

45/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Váci Rendőrkapitányság 

2016. évi beszámolóját Csörög településre vonatkozóan. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 30. 

2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Váci Rendőrkapitányság 

vezetőjét az 1. pont szerinti döntésről.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: döntést követő 5 munkanap  

 

 

 

  

3. Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi 

tevékenységéről Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

Meghívott: Juhász Károly tűzoltó százados 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a  tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése 

értelmében a tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén 

működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, feladatokról. Az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza a 2016. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót.Kéri a jelen lévő Juhász 

Károly tűzoltó százados úrat, hogy beszámolóját szóba egészítse ki.  

 

Juhász Károly tűzoltó százados válaszában kiemeli, hogy Csörög tekintetében 12 tűzesett és 

5 esetben műszaki mentés volt. Beszél a gépjármű parkról, ami véleménye szerint bár nem 

fiatal autókról van szó, de jók. elmondja, hogy a beosztotti állomány feltöltöttsége rendben 

van.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni munkájukat, és kiemeli, hogy a 

tűzeseteknél a mentés gyors, és szakszerű eljárásban valósul meg. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  



 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

46/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vác Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 30. 

2.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Vác Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság parancsnokát az 1. pont szerinti döntésről.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: döntést követő 5 munkanap  

 

 

 

 

4. Beszámoló az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi 

szakmai munkájáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  elmondja, hogy a képviselők az írásos 

előterjesztést megkapták, amit a Veresegyház Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ 

vezetője, Nagyné Gódor Csilla - az előterjesztés melléklete szerint – megküldött. Ez 

tartalmazza a Csörögben végzett 2016. évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót. Ő 

sajnos ma nem tud itt lenni, ezért őt Simon Klára képviseli. Az előterjesztést mind a Pénzügyi  

mind a Szociális Bizottság is megtárgyalta,azt támogatták.  Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, 

hogy a beszámolót fogadja el, és hozza meg határozatát.   

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

47/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyház Kistérség Esély 

Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót a melléklet szerint.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30.  

 

5. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

Meghívott: Pető Csilla igazgató 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az előterjesztést a  Pénzügyi és a 

Szociális Bizottság is megtárgyalta és azt  elfogadásra javasolta. A melléklet szerinti 

formában és tartalommal terjeszti  a T. Képviselő-testület elé a 2016. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásának átfogó értékelését. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

48/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyző által 

elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és 

átfogó értékelést az 1. számú melléklet szerint elfogadja és felkéri jegyzőt, hogy a Pest 

Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 

napon belül küldje meg. 

Határidő: 2017. május 30., beszámoló megküldésére 2017. június 30. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Család - és 

Gyermekjóléti Központ Csörög községre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2016. évi beszámolóját a 2. számú melléklet szerint 

elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

Határidő: 2017. május 30., a döntés megküldésére 2017. június 6. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

6. Döntés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság 

is megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolta. Kiemeli, hogy a  nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nktv.) 8. § (l) bekezdésében 

foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő 

intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől 

számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy 

ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek 

hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai 

felvételi kérelme teljesíthető. A Nktv. 8. § (2) bekezdése, miszerint a gyermek abban az 

évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő 

napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő 

kérelmére és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét 

szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben 

való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, 

sajátos helyzete indokolja.  



A 2017/2018. nevelési évre a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alóli felmentési 

kérelem a jegyzőhöz nem érkezett.  A Nktv. 49.§-a szerint az óvodai felvétel, átvétel 

jelentkezés alapján történik. Az óvodába a gyermek – e törvényben foglalt kivétellel – 

harmadik életévének betöltése után vehető fel. A szülő a gyermeke óvodai felvételét, átvételét 

bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A gyermeket elsősorban abba az 

óvodába kell felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A 

felvételről, átvételről, valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a 

szülők, és az óvodapedagógusok véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A 

Nktv. 83. § (2) bekezdése b) és d) pontja alapján a fenntartó dönt az óvodába történő 

jelentkezés módjáról, meghatározza az adott nevelési évben indítható óvodai csoportok 

számát. Ugyanezen törvény 4. számú melléklete szerint az óvodai minimum csoportlétszám 

13, a maximum 25, az átlaglétszám 20 fő. Az óvoda alapító okirata tartalmazza az 

elhelyezhető maximális gyermeklétszámot, mely szerint az Csörögi Csiri-Biri Egységes 

Óvoda-Bölcsőde intézményben 70 - ebből maximum 5 bölcsődés - gyermek helyezhető el. Az 

intézményben 2017. április 25., 26. és 27. napokon lezajlott a 2017/2018. nevelési évre 

vonatkozó beíratás alapján a gyermeklétszám a következőképpen alakul:  

- az intézményből 9 gyermek megy iskolába,  

- az óvodában maradt gyermeklétszám 55 fő, ebből 7 fő tanköteles gyermek marad vissza 

óvodai nevelésbe, 

- az újonnan beíratott gyermekek száma 14 fő, 

- az összes gyermeklétszám: 69 fő, ebből 64 óvodás és 5 bölcsődés korú gyermek. 

 A fentieket figyelembe véve 2017. szeptember 1. napjától a Csörögi Csiri-Biri Egységes 

Óvoda-Bölcsőde intézményben kettő (25 és 24 létszámú) óvodai csoport, és egy (15+5 

létszámú) egységes óvoda-bölcsődei csoport indítása szükséges. Az egységes óvoda-

bölcsődében a gyermeklétszám nem haladhatja meg a húsz főt és a három év alatti gyermekek 

száma nem lehet több ötnél.  

A csoportok működéséhez a költségvetési fedezetet a Nktv. 88. § rendelkezése szerint a 

központi költségvetés, a fenntartó, működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak 

térítési díja és a köznevelési intézmény más saját bevétele egészíthet ki.   

Az intézményben a feladatellátáshoz engedélyezett és finanszírozott létszám a 2017. évi 

költségvetésben 11 fő, melynek összetétele 6 óvodapedagógus, 3 dajka, vagy helyette 

gondozónő és takarító, 1 bölcsődei gondozó vagy szakdolgozó az egységes óvoda-bölcsőde 

csoporthoz és a 3 óvodai csoport figyelembe vételével 1 pedagógiai asszisztens.          

  

Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

49/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörögi Csiri-Biri 

Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben a 2017/2018. nevelési évben 3 csoport indítható és 

felkéri a Polgármestert az intézményvezető értesítésére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30. illetve a döntést követő 5 munkanap 

 

  



 

7.  Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról (zárszámadás) 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság 

is megtárgyalta  az előterjesztést és azt elfogadásra javasolta.  

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

50/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016. 

évi maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Költségvetési 

szerv neve 

Költség-

vetési 

maradvány 

összege 

Szabad 

marad- 

vány 

Intézményt megillető maradvány 

Jóvá-    

hagyott 

kötelezett-

séggel terhelt 

maradvány 

Jóvá-

hagyott 

marad-

ványból 

működési 

Jóvá-   

hagyott 

marad-   

ványból 

felhalmozási 

Csörög Község 

Önkormányzat 
20.773.970  0 20.773.970    

Csörögi 

Polgármesteri 

Hivatal 

420.984  0 420.984   

Csörögi Csiri-Biri 

Egységes 

Ónvoda-Bölcsőde 

623.424 432.924 190.500   

             Összesen: 21.818.378 432.924 21.385.454  0 0 

  

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

szabad maradványát 432.924 Ft-ban határozza meg, amely összeggel a 2017. évi költségvetési 

rendelet soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzat kerüljön 

megemelésre.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2016. május 30., az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő 

módosításakor 

 



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

megalkotja a következő rendeletét:  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 7/2017. (V.30.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról. 

                    A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

8.   Éves ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzat 2016. évi belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Szalkay István szakértő, belső ellenőr 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyi és a Szociális Bizottság 

is megtárgyalta az előterjesztést és azt elfogadásra javasolta.  

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

51/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi belső 

ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2017. május 30.  

 

 

9. Döntés hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a  tulajdonos Önkormányzati 

Társulás döntése alapján az eddigi közszolgáltató a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. 

tevékenységét 2017. április 1. napjától a Társulási Tanács 22/2016. (XI.24.) számú 

határozatának h) pontja alapján létrehozott Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft. vette át a 

folytatólagos üzemelést. A Társaság ügyvezető igazgatója 2017. május 19-én kísérőlevéllel 

megküldte Csörög Község Önkormányzat részére a Hulladékgazdálkodási közszolgáltatási 

szerződés módosítását az előterjesztéshez csatolt 1. és 2. melléklet szerint. 

A Társaságtól érkezett levél tárgya a jelenlegi közszolgáltatótól az új közszolgáltatónak 

történő szolgáltatás-átruházás okán szükséges szerződésmódosítás a közszolgáltatási 

szerződés más tartalmi elemét nem érintve. Kéri a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az 

előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

52/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013. augusztus 

9. napján kelt hulladékgazdálkodási szerződés módosítását 2017. április 1. napjától az 

előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2017. május 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

módosított hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés aláírására és annak a Zöld Híd 

B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. ügyvezetője részére 

történő megküldésére. 

Határidő: 2017. június 16. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

10.    Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 

megkapták. Kiss László kérelmező a 2135 Csörög, Kisfaludy u. 44. 1495 hrsz. ingatlan 

vízellátása, új bekötés létesítése ügyében közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadását 

kérte a Csörög közigazgatási területén fekvő 1495 hrsz. ingatlanra nézve. Az előterjesztés 

melléklete a benyújtott kérelem és dokumentáció. A fentiek alapján kéri a tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

53/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kiss László (2135 Csörög, 

Kisfaludy u. 44.) kérelmezőnek új bekötés létesítése ügyében, a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását - az alábbi kikötésekkel – megadja:  

Kikötések:  

- az új bekötés tényleges létesítésének és a szolgáltatási szerződés megkötésének 

feltétele az ingatlan csatornabekötésének kiépítése és szolgáltatási 

szerződéskötése. 

- a felbontott burkolatot az eredeti állapotára történő helyreállítással, valamint az 

útlezárás kapcsán biztosítani kell a forgalom megszervezését, 

- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint 

a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell 

helyezni. 



A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati 

érdeket nem sért. 

Határidő: 2017. május 30.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2017. június 15. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

11.    Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők 

megkapták. Ismerteti a kérelmet. Molnár István (2011 Budakalász, Sugár u. 3027/2) 

kérelmező a 2135 Csörög, Vörösmarty u. 67. 1458 hrsz. ingatlan vízellátása, új bekötés 

létesítése ügyében közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadását kérte. Az előterjesztés 

melléklete a benyújtott kérelem és műszaki dokumentáció. A fentiek alapján kéri a tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg és hozza meg döntését. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

54/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Molnár István (2011 

Budakalász, Sugár u. 3027/2) kérelmezőnek 2135 Csörög, Vörösmarty u. 67. 1458 

hrsz. ingatlan vízellátása, új bekötés létesítése ügyében, a tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulását – az alábbi kikötésekkel – megadja:  

Kikötések:  

- az új bekötés tényleges létesítésének és a szolgáltatási szerződés megkötésének 

feltétele az ingatlan csatornabekötésének kiépítése és szolgáltatási 

szerződéskötése, 

- a felbontott burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani, valamint az 

útlezárás kapcsán biztosítani kell a forgalom megszervezését, 

- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint 

a baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell 

helyezni. 

A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati 

érdeket nem sért. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 30. 

  



2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. június 15. 

 

 

 

12.    Döntés utcanév átnevezésről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Csörög Község hosszú időn keresztül Sződ Község 

településrésze volt. Így volt az még 1992. szeptemberében is, amikor Sződ Község Képviselő-

testülete 49/1992. (IX. 28.) határozatában úgy döntött, hogy „Sződ Község Képviselő-testülete 

Csörög Településrészen a Lenin utca nevét Arany János utcára, a Leningrád utca nevét pedig 

Duna utcára változtatja meg.” Ma már mindkét utcát e nevén ismeri a település lakossága, 

így szerepel térképeken és a világhálón is. Most azonban, mikor Csörög útépítéseket 

végeztetne, kiderült, hogy ezeknek az utca elnevezéseknek az ingatlannyilvántartási 

átvezetése valamiért nem történt meg a földhivatalban. Hasonlóképpen – bár erről Sződ 

Önkormányzatától határozatot nem találtunk – a régi Vasút utca neve is Duna utcára változott. 

Ezt az utcát is e nevén ismeri a település lakossága, szintén így szerepel térképeken és a 

világhálón is, és ennek az utca elnevezésnek az ingatlannyilvántartási átvezetése sem történt 

meg a földhivatalban. A fentiek ismeretében ezért a jelenleg használatos utcanevek 

határozatban való rögzítését és ingatlannyilvántartási átvezetését javasoljuk. Kéri a tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

55/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csörögi 

- Lenin utca nevét (Csörög, belterület, hrsz. 1375, 1419 és 1676) Arany János utcára, 

- a Leningrádi utca nevét (Csörög, belterület, hrsz. 1113, 1151, 1259 és 1328) pedig 

Duna utcára és 

- a Vasút utca nevét (Csörög, belterület, hrsz. 1409, 1499 és 1530) pedig Duna utcára 

változtatja meg. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és az ezzel 

kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. május 20. ill. június 10. 

 

 

 

13.  Döntés a  térfigyelő kamerarendszer térfigyelő kamerarendszerrel kapcsolatos        

szerződésekről  



Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a térfigyelő kamerarendszer 

bővítése állami támogatásból megvalósulhat. Tájékoztatja a testületet, hogy a kivitelezést 

végző szakemberekkel folytatott egyeztetést követően elkészült a karbantartási szerződés 

módosítása is, kéri annak elfogadását. Kéri a testületet, hogy hagyja jóvá a szerződéseket, 

amelyeket az önkormányzat ügyvédje is áttekintett. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

56/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a térfigyelő 

kamerarendszer bővítésével kapcsolatos szerződéseket (vállalkozási, karbantartási és 

garanciális) jóváhagyja. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és az 

ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására.  

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2017. május 30. ill. június 10. 

 

 

14.   Tájékoztató önkormányzatok elektronikus ügyintézéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy 2017. január 1-jén hatályba léptek 

az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi 

CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) az elektronikus ügyintézést biztosító 

szerv és az ügyfél elektronikus kapcsolatának általános szabályaival, továbbá az elektronikus 

ügyintézést biztosító, valamint egyéb szervek informatikai együttműködésével kapcsolatos 

rendelkezései.  

Az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pont b) alpontja értelmében a helyi önkormányzatok az 

elektronikus ügyintézést biztosító szervek közé tartoznak.  

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek az E-ügyintézési tv. 108. § (1) bekezdése, 

valamint 109. § (1) bekezdése értelmében 2018. január 1. napjától kötelesek az ügyek 

elektronikus intézését az E-ügyintézési tv.-ben meghatározottak szerint biztosítani és 

kötelesek az E-ügyintézési tv. szerinti informatikai együttműködésre.  

 

Az E-ügyintézési tv. 108. § (3) és (4) bekezdése, valamint 109. § (2) és (3) bekezdése 

meghatározza az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az említett jogszabályi 

rendelkezésekkel összefüggő feladatait és azokra nézve határidőket állapít meg. 2017. június 

30-ig ütemtervet kell készíteniük és megküldeniük a Felügyelet számára az elektronikus 

ügyintézés 2018. január 1-től történő biztosításával kapcsolatos feladataik teljesítésére 

vonatkozóan.  

 



Az informatikai együttműködést - az információátadási szabályzat Felügyeletnek való 

megküldésével és közzétételével - 2018. január 1. előtt is vállalhatják. Információátadási 

szabályzataikat 2017. július 1-ig kötelesek előkészíteni és a Felügyeletnek véleményezés 

céljából megküldeni.   

 

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

 

57/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi az önkormányzat 

elektronikus ügyintézéséről szóló tájékoztatót. 

Határidő:2017. május 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzat információs rendszerének megvalósításához a pénzügyi fedezetre - a 2017. évi 

költségvetés terhére - javaslatot tegyen.   

Határidő:2017. szeptember 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

15.    Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának áttekintése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete 42/2016.(IV.26.) Képviselő-testületi határozattal elfogadott Csörög 

Község Önkormányzat 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

2017. évi áttekintése megtörtént és annak módosítása nem szükséges. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi 

Programját változatlan tartalommal elfogadni szíveskedjen. 

   

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  



Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

 

 

 

 

58/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette „Csörög Község 

Önkormányzat 2013-2018. évekre vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programját” és azt 

változatlan tartalommal jóváhagyja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30.   

 

 

 

 

 

Egyebek 

- Tájékoztató a Pest Megyei Kormányhivatal törvényességi szakmai 

segítségnyújtásáról 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző ismerteti az előterjesztés lényegét. Tájékoztatja a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal szakmai álláspontja alapján Csörög 

Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali munkaidőn túli házasságkötés 

engedélyezéséről és többletszolgáltatás ellentételezéséről, valamint az anyakönyvvezető 

részére fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017.(IV.22.) önkormányzati rendelet hatályon kívül 

helyezése és új rendeletalkotás szükséges a felsorolt okok miatt. Kiemeli, hogy a képviselő-

testület írásbeli előterjesztést kap kézhez e témában a júniusi ülésén. 

 

 

 

- Veresegyház Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2016. évi 

költségvetési beszámolója 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Kistérségi Társulás  elfogadta a 

beszámolóját. Ezeket a pénzügyszakmai anyagokat megküldte a képviselőknek is. 
 

Kendrovszky József képviselő jelezte, hogy visszaosztotta a kiadásokat a fővel, soknak tartja 

azokat.  

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

59/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 



 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete áttekintette Veresegyház Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2016. évi költségvetési beszámolóját, azt tudomásul 

vette azzal, hogy az önkormányzat részére visszajáró un. kompenzáció teljesítése a soron 

következő számla összegéből kerüljön levonásra. Felkéri a Polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére. 

 Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30. jún.15.   

 

 

 

 

 

 

- A 27/2017.(III.14.) Kt. határozat hatályon kívül helyezése  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

60/2017. (V.30.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hatályon kívül helyezi 

27/2017.(III.14.) Kt. határozatát. Megállapítja, hogy a szociális étkeztetést és a házi 

segítségnyújtást nem kívánja más szolgáltatóval ellátni. Felkéri a Polgármestert, hogy 

döntéséről értesítse az érintetteket. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30.  ill. jún. 15. 

 

 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-

testület rendkívüli nyílt ülését 20 óra 45 perckor bezárta. 

 
A Képviselő-testület 2017. április 21-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 20 óra 46 

perckor. 

 

 

 

 

     Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                  jegyző 


