Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 11/2018.

11.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Arany János utca
53.) szám alatti épületben 2018. november 28-án (szerdán) 17.00 órai kezdettel megtartott
rendes nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmazza:
HATÁROZATOK:

69/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri
intézkedésekről
70/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester és a
Jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről
71/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
72/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és
Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés felülvizsgálatáról.
73/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat és Csörög
Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
74/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda „Hagyományéltető”
pedagógiai programjáról
75/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
76/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Helyi
Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról 2018-2022 évekre vonatkozóan

77/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés
létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázaton való részvételről
78/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2019. I. félévi munkatervéről
79/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi
munkájáról
80/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat döntéshozatalról a Nemzeti Távközlési
Gerinchálózat építése kapcsán

RENDELETEK:

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 11/2018. (XI.29.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2018.(XI.29.) önkormányzati
rendelete a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. november 28-án
megtartott rendes nyilvános ülésén
Az ülés helye: Csörögi Csiri-Biri Óvoda
2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 21.
Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Kendrovszki József
Pataki Ferenc Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: 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 rendes nyílt képviselőtestületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen
van, Bonyhády képviselő úr dolgozik, lehet hogy később csatlakozik az üléshez, Grancsa Péter
képviselő úr nem jelezte távol maradását, így a rendes ülés 5 fővel határozatképes. Javasolja,
hogy jelen jegyzőkönyvet Pataki Ferencné képviselő hitelesítse.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. november 28-i ülése kezdetén,
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet, valamint a hitelesítő
kijelölését, 5 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
- Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti
módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

és

Működési

Szabályzatának

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

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
3. Csörög Község Önkormányzat és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda „Hagyományéltető” pedagógiai programjáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
5. Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
6. Döntés Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról 2018-2022 évekre vonatkozóan
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
7. Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
8. Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi
munkatervéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
9. Beszámoló a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
10. Döntéshozatal a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat építése kapcsán
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
11. Egyebek

Napirend előtt:
- Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy mely polgármesteri intézkedések
lettek megvalósítva.
-

A következő ingatlanokon belül került sor helyiségek tisztasági meszelésére:
Arany János 53. Könyvtár helyisége, Védőnő előtér
Orvosi rendelő: Váró helyiség
Kisfaludy 40. Előtér
Egészségházban az ülőbútorok festése történt meg.

- A Gödöllői úton a vasúti átjárónál a lehajtósávban található mély gödör kátyúzását, a
Csörögi úton az ítéletidő bekövetkeztével kialakult padka kimosás rendbetételét kértem a
Magyar Közút Váci mérnökség vezetőjétől levélben, telefonon. Intézkedés ezideig nem
történt, illetve annyi felmérték a helyszíneket. A Gödöllői úton Közúti intézkedés
késedelmessége miatt kitömtük a mélyedést.
- A Sződliget településre járó gyermekek iskolabusszal történő szállítását kértem a KLIKK
váci járási igazgatójától.
Ebben a tanévben nem lehetséges ezt megoldani ellenben felajánlották a szülőknek
nemcsak Sződligetre, hanem a Vácrátóti iskolába járóknak amennyiben igénylik dec, 01től megveszik a bérletet az utazó gyermekek részére. Önkormányzatunk kiértesítette az
érintett családokat. További információnk nincs, mert az iskolákba kell leadni az igényt.
- A KEHOP pályázattal érintett épületeken a Napelemes rendszer aktiváltatására történt
intézkedés. A rendszer működik.
- Hulladékszállítási helyzetre információs akciócsoport létrehozása
- Levelet írt a MÁV vezérigazgatójának, felolvassa.

-

Az alábbi események megvalósításának a szervezése történt meg.

- 2018. november 28. szerda Csörög községért Díszoklevél átadására az előkészületek
megtétele
- 2018. december 06. Érkezik a Mikulás Béke tér
- Idősek karácsonya 2018 december 14.
- Újszülötteknek 10 ezer Ft-os Takarékbetétkönyv átadása november 30.
- Időseknek 15 ezer Ft-os karácsonyi ajándék osztása december 10-vel kezdődő héten.
-

Szikkasztó árok ásatása az Arany János utcában Béke tér Liliom utca közötti 2 ingatlan
előtt. Önkormányzatunknak térítés mentesen a Moha-gép vállalkozás tette meg ezt a
szívességet.

-

A Kecskerágóban a Fecske utca sarkánál kátyúzásra történt intézkedés, illetve a
Munkácsy utcában a Zöldfasor és a Liliom u. között.

-

Intézkedés történt a szikkasztóárkok tisztítására karbantartására a település egész
területét érintve. A feladat folyamatos.

-

A kiesett, időközben elköltözött személyek pótlására került sor a helyi
katasztrófavédelmi egységekbe.

-

Minden hónap első csütörtökén szakmaközi megbeszélést hívok össze a települést
érintő családsegítő, gyermekvédelmi ügyekben. Ennek köszönhetően az érintett felek
értesülnek a megoldott és megoldandó problémákról.

-

A KEHOP pályázattal érintett épületekről energetikai tanúsítvány kiállításának intézése.

-

A MÁV megálló területén esőbeálló építésére vonatkozó lakossági támogató
aláírásgyűjtéssel kapcsolatosan állásfoglalást kértem a NAIH-tól.

2018. november 29-én találkozót egyeztettem dr. Csizmadia Lászlóval a CÖF elnökével
a csörögi gyerekek, fiatalok élethelyzetével kapcsolatos kérések tolmácsolására.
A polgármesteri intézkedések jelentős mértékben érintik a település működési területeit. Csak a
legfontosabbak kerülnek a beszámoló tárgyául.
Kérem a Tisztelt Képviselő testületet beszámolóm elfogadni szíveskedjenek.
-

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
69/2018. (XI.28.) 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: 2018. november 28.

- Tájékoztató a Szociális Bizottság, a Polgármester és a Jegyző átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az alábbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet az
átruházott hatáskörben hozott döntésekről.
Jelen előterjesztés ezen pontja a 2018. október 09. – 2018. november 22. közötti időszakban
hozott szociális tárgyú döntéseket mutatja be.
A Szociális Bizottság átruházott hatáskörében:
- települési támogatásra 7 fő adta be a kérelmét (7 fő kérelmének a Szociális Bizottság helyt
adott, a 4/2016.(III.23.) Önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének d.) pontja, valamint a
13-16.§-ok alapján).
A fent leírtak szerint határozatszám:
-

települési támogatás megállapító határozat:

7 db

(1 fő 5.000.-Ft, 5 fő 10.000.-Ft, 1 fő 20.000.-Ft, összesen: 75.000.-Ft összegben)
Polgármester átruházott hatáskörében:
- krízistámogatás nyújtása 2 főnek (A polgármester saját hatáskörben 2 fő kérelmének helyt adott a
4/2016.(III.23.) Önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján)
(2 fő 20.000.-Ft, összesen: 40.000.-Ft összegben)

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el.

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

Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
70/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság, a
Polgármester és a Jegyző tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester
Határidő: 2018.november 28.

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli
előterjesztést. Fent leírtak alapján kéri a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot fogadja el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
71/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Határidő: 2018. november 28.

1. Napirend
Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti
módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

és

Működési

Szabályzatának

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatokról szóló 20111. évi CLXXXIX. törvény 53. § (1) bekezdése alapján a
képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról
szóló rendeletében határozza meg. A képviselő-testület a szervezeti és működési szabályzatról
szóló rendeletben rendelkezik többek között a képviselő-testület átruházott hatásköreinek
felsorolásáról. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. október 9-i ülésén
elfogadott szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III.23.) önkormányzati
rendelet módosítás bővítette a Polgármester, valamint a Szociális Bizottság átruházott
hatáskörét.
A fentiek figyelembevételével az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítására vonatkozó javaslatot
jelen előterjesztés melléklete szerinti rendelet tervezet tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010.
évi CXXXX. törvény 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a
szabályozás várható következményeit, amelynek eredményét az előterjesztés 2. melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadta a következő rendeletét:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 11/2018. (XI.29.)
önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének az
Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. Napirend
Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés (2f) pontjának

rendelkezése értelmében az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, ha
a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja. Csörög Község Önkormányzat
Képviselő-testülete a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendeletében
állapította meg a térítési díjak mértékét. Az önkormányzat köznevelési intézményében a
gyermek- és munkahelyi étkeztetést a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató
Nonprofit Közhasznú Kft-vel – 2163 Vácrátót, Dózsa György út 32. - kötött vállalkozási
megállapodás alapján vásárolt élelmezés útján biztosítja. A Közszolgáltató ügyvezetője az
előterjesztés 3. számú melléklete szerinti ajánlata alapján, figyelembe véve az emelés indokait a
2019. évben térítési díj emelést kíván érvényesíteni. A gyermekétkeztetés intézményi térítési
díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege, amely
ÁFA-t nem tartalmaz. A Gyvt. 151.§ (4) bekezdés alapján „A gyermekétkeztetés személyi
térítési díját az intézményvezető a (3) bekezdés szerinti napi összeg általános forgalmi adóval
növelt összegének és az igénybe vett étkezések számának, valamint a 21/B. §-ban megjelölt
normatív kedvezményeknek a figyelembevételével állapítja meg.” Tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a jelenlegi adatok ismeretében az óvodában étkező gyermekek közel
99%-a díjmentességre jogosult. A kedvezményes és díjmentes étkeztetéshez az önkormányzat
állami támogatásban részesül, mely azonban a gyermekétkeztetési kiadásainkat teljes
mértékben nem kompenzálja. A rendelet-tervezet mellékletének hatályba lépését 2019. január
1-jétől javaslom elfogadni, tekintettel arra, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a szülők
tájékoztatására, valamint az intézmény számára a rendelkezés végrehajtására. A fentiek
figyelembevételével a térítési díj rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete
tartalmazza. A rendeletalkotás figyelembevételével a közszolgáltatási szerződés felülvizsgálata
és módosítása indokolt. Az előterjesztés erre vonatkozó határozati javaslatot is tartalmaz. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében, a jogszabály előkészítője
előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet
tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés 2. számú mellékletként csatolásra került.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletalkotási és határozati javaslatot fogadja
el.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadta a következő rendeletét:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 12/2018.(XI.28.)
önkormányzati rendeletét a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
72/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Vác és
Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött
közszolgáltatási szerződést a rendeletmódosítás alapul vételével vizsgálja felül.
Határidő: 2019. január 15.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

3. Napirend
Csörög Község Önkormányzat és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat és a
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (Njtv.) 80. § (2) bekezdése értelmében minden
év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő harminc napon
belül felül kell vizsgálni. A Njtv. 80. §-a rögzíti a települési önkormányzat feladatait, valamint az
együttműködési megállapodás kötelező tartalmi elemeit. A megállapodás aktuális felülvizsgálata
eredményeként megállapítást nyert, hogy a 2017. december 21. napján hatályba lépett törvénymódosítás
érintette a Njtv. hivatkozott 80. §-át, ezért a szükségessé vált a megállapodás módosítása. A
megállapodásban az 1.3, 1.5, 6.1, 13.3, 13.5, 13.6 és 14.1 pontjában a változott tartalmak egyértelműen
jelölve, új szövegrészek vastagítva szerepelnek. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fentiek

figyelembevételével az előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:

Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
73/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló
2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást
felülvizsgálta és úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező módosításokkal egységes
szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást elfogadja. A Képviselő-testület
felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
Határidő: 2018. november 28., együttműködési aláírásra a döntést követő 5 munkanap
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csörögi Csiri-Biri
Óvoda és a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
szerződést.
Határidő: 2018. november 28.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

4. Napirend
Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda „Hagyományéltető” pedagógiai programjáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC. törvény 5. § (2) bekezdése szerint „Az óvodai nevelés alapelveit az Óvodai nevelés
országos alapprogramja határozza meg. Az óvodák az Óvodai nevelés országos alapprogramja
alapján készítik el helyi pedagógiai programjukat.” Az Nkt. 26. § (1) bekezdés szerint „A
pedagógiai programot a nevelőtestület fogadja el és az intézményvezető hagyja jóvá. A
pedagógiai program azon rendelkezéseinek érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra
többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése szükséges. A pedagógiai programot
nyilvánosságra kell hozni.” Az Óvodai nevelés országos alapprogramjáról szóló 363/2012.
(XII. 17.) Korm. rendeletet a 137/2018. (VII.25.) Korm. rendelet 2018. szeptember 1-jei
hatállyal módosította. Az óvoda vezetője elkészítette az intézmény új Pedagógiai Programját,
amely követi az eltelt időszak jogszabályváltozásait és tartalmazza azokat a pedagógiai,
nevelési elveket, valamint tevékenységeket, melyek mentén jelenleg is folytatják a nevelő
munkát. Az előterjesztett 1. számú melléklet szerinti Pedagógiai Program a fenti jogszabályi
előírás alapján nem tartalmaz olyan rendelkezést, mely a fenntartóra többletköltséget hárítana,
ennek ellenére célszerűnek tartjuk, hogy a fenntartó önkormányzat megismerje, és azt

véleményezze. A fentiekre figyelemmel javaslom, hogy a Képviselő-testület az alábbi
határozati javaslat elfogadásával támogassa az intézmény Pedagógiai Programját.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
74/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 5. § (2) és 26. § (1) bekezdésében, valamint az Óvodai nevelés
országos alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Korm. rendeletben foglaltakra
figyelemmel a Csörögi Csiri-Biri Óvoda új Pedagógiai Programjában foglaltakkal.
Határidő: 2018. november 28.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5. Napirend
Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy 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 Óvoda belső ellenőrzéséről.
A helyi önkormányzat és a települési roma nemzetiségi önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás alapján a fentiek mellett a jegyző a Csörög Települési 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 (a továbbiakban: Bkr.) és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv
előírásai az irányadók. A Bkr. 29. § (1) bekezdés rendelkezése szerint az ellenőrzési munka
megtervezéséhez a belső ellenőrzési vezető kockázatelemzés alapján - az államháztartásért
felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével - stratégiai
ellenőrzési tervet és éves ellenőrzési tervet készít, amelyeket a költségvetési szerv vezetője

hagy jóvá. A belső ellenőrzési vezető - összhangban a stratégiai ellenőrzési tervvel - összeállítja
a tárgyévet követő évre vonatkozó éves ellenőrzési tervet (Bkr. 31.§). Az éves ellenőrzési
tervnek a stratégiai ellenőrzési tervben és a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon,
valamint a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon kell alapulnia. Az ellenőrzési terv
összeállításakor tartalék időkeretet is tervezni kell az előre nem látható feladatok elvégzésére.
A Csörögi Polgármesteri Hivatal megbízási jogviszonyú belső ellenőrzési vezetője a tárgyévre
vonatkozó ellenőrzési tervét - a Bkr. rendelkezéseinek, valamint az államháztartásért felelős
miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – benyújtotta. Tájékoztatom
a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a
továbbiakban: CSTRNÖ) gazdálkodását érintő belső ellenőrzésről az elnök előzetes
véleményének kikérése, majd határozathozatal céljából az előterjesztés megküldése megtörtént.
A CSTRNÖ döntésének ismertetésére Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
ülésén kerül sor. A fentiek figyelembevételével a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a jelen
előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
75/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019. évi belső
ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 1. 2018. november 28., 2. végrehajtásra: 2019. december 31.
Felelős: 1. Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester, 2. Chrobák Zoltánné dr. jegyző
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi önkormányzat
és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához szükséges bruttó
381.000 Ft pénzügyi forrást a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosítja és felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

6. Napirend
Döntés Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának
elfogadásáról 2018-2022 évekre vonatkozóan
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, az egyenlő bánásmódról és az
esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a rendelkezik a helyi
esélyegyenlőségi programokról. Az Ebktv. 31. § (1) bekezdése szerint a települési
önkormányzat ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. Az Ebktv. 31.
§ (4) bekezdés alapján: „A helyi esélyegyenlőségi program időarányos megvalósulását, illetve a
(2) bekezdésben meghatározott helyzet esetleges megváltozását kétévente át kell tekinteni, az
áttekintés alapján, szükség esetén a helyi esélyegyenlőségi programot felül kell vizsgálni,
illetve a helyzetelemzést és az intézkedési tervet az új helyzetnek megfelelően kell
módosítani.” A HEP-ben a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok – különös tekintettel a nők,
a mélyszegénységben élők, romák, a fogyatékkal élő személyek, valamint gyermekek és idősek
csoportjára – oktatási, lakhatási, foglalkoztatási egészségügyi és szociális helyzetéről
helyzetelemzés, valamint a feltárt problémák komplex kezelése érdekében intézkedési terv
készült. 2018. évben az Ebktv. alapján a 2. generációs új HEP elkészítése vált esedékessé 20182022. időszakra, mely program elkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk az egyenlő
bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményeinek érvényesülését
segítő intézkedésekre. A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az
esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) kormányrendelet rendelkezései, a helyi
esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI.5.) EMMI
rendelet szabályai jelentős mértékben meghatározzák a tartalmi követelményeit. A
megfogalmazott intézkedések, tevékenységek annak függvényében kerültek meghatározásra,
hogy az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítható legyen. A Program elkészítéséhez az adatok
forrásának alapjául az Országos Területfejlesztési és Területrendezési Információs Rendszer
(TeIR), Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatbázisa szolgált, valamint a helyi
adatgyűjtések. A 2018-2023 időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Program az
előterjesztés 1. számú mellékletét képezi.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

76/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő
bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1)
bekezdése alapján az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 2018-2022. időszakra
vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja.
2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, a
Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételére és a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság részére történő megküldésére.
Határidő: 1. 2018. november 28., 2. döntést követő 5. munkanap
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

7. Napirend
Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című
pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyminisztérium 2018. november 19én meghirdette a Pest megyei települések csapadékvíz-gazdálkodásának fejlesztését, korszerűsítését
célzó Pályázati kiírást 4 milliárd forintos keretösszeggel. A pályázati kiírás Pest megye településein
olyan fejlesztések támogatására irányul, melyek megakadályozzák az utóbbi 10 évben igazolhatóan
bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a káresemények mértékét vagy gyakoriságát,
elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak egy biztonságosan működő és fenntartható települési
csapadékvíz-gazdálkodási rendszer kialakításához. A Pályázati Kiírás a település vagy településrész
csapadékvíz-gazdálkodási rendszerének komplex fejlesztését célozza olyan infrastruktúra-fejlesztések
támogatásával, amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan
technológiák, módszerek alkalmazását, melyek környezet- és természetvédő módon biztosítják a
megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható fejlődést. A pályázat
keretében településenként maximum 300 millió forintértékben van lehetőség vissza nem térítendő
támogatás igénylésére a felszíni csapadékvíz-elvezető létesítmények fejlesztését és a települési
vízgazdálkodás korszerűsítését célzó projektek kapcsán. A program alapvetően önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanokon megvalósítandó beruházásokat támogat. A pályázattal érintett fejlesztési
területbe kizárólag abban az esetben vonhatók be állami tulajdonú ingatlanok, ha azok a település vagy
településrész vízgazdálkodási rendszerének szerves részét képezik, vagy meghatározó szerepet töltenek
be a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodásában. A „Települések felszíni csapadékvízelvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest
megye területén” című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2019. január 23-án reggel 8 órától
nyújthatják be a pályázók a www.allamkincstar.gov.hu oldalon. Kérem a T. Képviselő-testületet,

hogy járuljon hozzá a település felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a
települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatására vonatkozó pályázat benyújtásához.
és az ehhez szükséges saját forrás (önerő) biztosításához.
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.

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

Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
77/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a „Települések
felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás
korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton.
2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy
intézkedjen a pályázati cél megvalósulásához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról.
3.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a
pályázat elkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a
teljes körű nyilatkozattételre és a szerződések megkötésére.
Határidő: 2018. január 23. pályázati kiírás szerint
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

8. Napirend
Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi
munkatervéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § -a értelmében a képviselő-testület
szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott számú, de legalább hat
ülést tart. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési
szabályzatáról szóló 10/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései és a jogszabályi
előírások figyelembevételével a 2019. I. félévi munkatervre az előterjesztés 1. számú melléklet
szerint teszek javaslatot. A tervezetben azok a témák szerepelnek, amelyek megvitatásának
szükségessége az előkészítés során felmerült. A féléves munkaterv az aktuálissá váló egyéb
kérdésekkel, képviselői előterjesztésekkel, indítványokkal várhatóan tovább bővül.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2018. I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot fogadja el.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadta a következő rendeletét:

Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
78/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2019. I.
félévi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.
Határidő: 2018. november 28., végrehajtásra: 2019. június 30.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

9. Napirend
Beszámoló a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (3) bekezdése szerint „A helyi
önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester
vagy a jegyző feladat- és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és
végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös
önkormányzati hivatalt hoz létre. A hivatal közreműködik az önkormányzatok egymás közötti,
valamint az állami szervekkel történő együttműködésének összehangolásában.” A Mötv. 81. §
(3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal
tevékenységéről. A fenti jogszabályi rendelkezésnek eleget téve a Csörögi Polgármesteri
Hivatal 2017. évi munkájáról szóló beszámolót jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint
terjesztem a tisztelt Képviselő-testület elé.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Antal Péter képviselő a Pénzügyi Bizottság tagja elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi
Bizottság megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális
Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadta a következő rendeletét:
Szavazatarányok:

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
79/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Hivatal 2017.
évi munkájáról az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2018. november 28.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
10. Napirend
Döntéshozatal a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat építése kapcsán
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzati ASP rendszerről
szóló 257/2016. (VIII.31.) Korm. rendelet végrehajtása érdekében valamennyi polgármesteri
hivatal székhelyére kiépítésre kerül a Nemzeti Távközlési Gerinchálózat (NTG). A végpont
telepítés feltétele a kiviteli vázlatterv elfogadása, amelyet az előterjesztéshez csatolok. Kérem a
tisztelt Képviselő-testületet a határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
elfogadta a következő rendeletét:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
80/2018. (XI.28.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az NTG építése kapcsán a
Csörögi Polgármesteri Hivatal (Csörög, Akácfa utca 30.szám, 1771 hrsz.) épületén
megvalósuló kivitelezést a kiviteli vázlatterv alapul vételével. Felkéri a Jegyzőt, hogy
döntéséről értesítse az érdekelteket.
Határidő: 2018. november 28. 2018. november 30.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

11. Napirend
Egyebek
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták a Pest
Megyei Könyvtár igazgatójának tájékoztató levelét a 2017. évben megvalósult célkitűzésekről,
amelynek keretében Csörög Község Önkormányzata a Pest Megyei Könyvtárral kötött
szerződés alapján szolgáltatásokat és eszközöket kapott.
Ezen túlmenően tájékoztatja a testületet arról, hogy az útpályázatunk nem nyert ugyan, de un.
tartalék listán leszünk nyilvántartva, és ezzel kapcsolatban megteszi s szükséges
intézkedéseket.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület
rendes ülését 17 óra 10 perckor bezárta.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2018. november -i rendes nyílt üléséről készült
jegyzőkönyv lezárva: 17 óra 15 perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő: Pataki Ferencné képviselő

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

