Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 4/2018.

4.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében 2018.
április 17-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:

HATÁROZATOK:

23/2018. (IV.17.) Képviselő-testületi határozata az „Önkormányzati tulajdonú
belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén”
(PM_ONKORMUT_2018) című pályázat benyújtásáról, saját forrás biztosításáról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. április 17-én megtartott
rendkívüli ülésén
Az ülés helye: Csörögi Polgármester Hivatal
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Dr. Bonyhády Elemér László
Kendrovszki József
Pataki Ferenc Józsefné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Némethné Vadócz Erika
Garabáné Fónád Elvira
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-testületi
ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, így a
rendkívüli ülés 6 fővel határozatképes.

Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Pataki Ferenc Józsefné képviselő hitelesítse.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy két napirenddel ment ki a meghívó,

szeretné, ha csak az 1 napirend lenne tárgyalva. A 2. sz. napirendnél a költségvetés átnézése
után úgy döntöttünk, hogy nem pályázunk, hanem az érintésvédelmet saját önerőből próbáljuk
megcsinálni a művelődési háznál, rendelőnél, a hivatal már kész van. A felmérés már
megtörtént. kb. 800 ezer forint lenne. A végén, tájékoztató jellegű dolgokat szeretne elmondani.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. április 17-i ülése kezdetén, Hegedűsné
Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és módosított napirendet, és a hitelesítő
kijelölését – 6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül – elfogadta Csörög Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az alábbi:

NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Döntés „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal
Pest megye területén” (PM_ONKORMUT_2018) című pályázat benyújtásáról, saját
forrás biztosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Napirendek:

1. Döntés „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén” (PM_ONKORMUT_2018) című pályázat
benyújtásáról, saját forrás biztosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium, mint

Támogató meghirdette az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési céllal Pest
megye területén című pályázatot az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. A
támogatás forrása: a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény XV. Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím,
4. Területfejlesztési feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport. A forráskeret
200%-át elérő beérkezett támogatási igények esetén az NGM felfüggesztheti a pályázatot. A
pályázat benyújtására rendelkezésre álló idő letelte esetén az NGM lezárja a felhívást. A
felfüggesztésről vagy a lezárásról az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM
(http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium), a Pest Megyei Önkormányzat
(http:/www.pestmegye.hu/) és a Kincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/) hivatalos
honlapján. A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Pest megyei települési
önkormányzatok (továbbiakban: önkormányzatok) - KSH besorolás szerint GFO 321.
A támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki:
a) az Útmutató 7.2 pontja szerinti Adatlaphoz tartozó Nyilatkozatot és dokumentumokat
benyújtotta,
b) nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
c) megfelel az Áht. 48/B. §-ában, 50. §-ában meghatározott követelményeknek;
d) nyilatkozik az Ávr. 75. § (2) bekezdésében foglaltakról;
e) nyilatkozik arról, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll;
f) hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának
nyilvánosságra hozatalához;

g) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján hozzájárul a pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint
adatainak monitoring tevékenységhez történő felhasználásához.
Támogatható tevékenységek
Egy pályázat keretében, egy Pályázó több, fizikailag nem összefüggő szakaszra vonatkozóan
is igényelhet támogatást, azonban a pályázatban legfeljebb tíz utca vagy útszakasz fejlesztése
valósítható meg.
A) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése:
Meglévő, önálló helyrajzi számmal jelölt utak szilárd burkolattal való ellátása, a szilárd
burkolat tartósságát biztosítandó megfelelő minőségű alépítmény elkészítése, aszfaltozási
munkák előkészítése, burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben,
szegélyépítés és javítás.
B) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő felújítása,
korszerűsítése:
A közutak burkolat felújításához, korszerűsítéséhez kapcsolódó, támogatható
munkanemek: burkolatmarás, aszfaltozási munkák előkészítése, burkolatalap javítása vagy
cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés és javítás, járdajavítás az
útszegélytől számított legfeljebb 50 cm-es sávban, kis- és nagykockaköves utcák felújítása
esetén szerkezet javítása vagy cseréje, felületi bevonat készítés, közműaknák szintbe
emelése.
A támogatott tevékenység befejezéséhez szükséges pályázati kiírás szerinti kritériumok
megvalósítására a Támogatási szerződés hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll
rendelkezésre.
Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 20 millió forint maximum 150 millió forint.
A pályázat beadásának kezdőnapja: 2018. április 23.
Tisztelt Képviselő-testület!
A község útjainak felújításához a következő utcák esetében rendelkezünk engedélyes tervvel:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Kossuth utca: (Duna utca-Hársfa utca közötti szakasz) 328 m (útszélesség 5 m)
Csépány köz: 79,5 m (útszélesség 4 m)
Hársfa utca: (Kossuth utca- Kisfaludy utca közötti szakasza) 78,2 m (útszélesség 5 m)
Arany János utca (Béke tér - Komáromi utca) 348 m (útszélesség 5 m)
Szegedi utca (Béke tér-Kolozsvári utca közötti szakasz) 221,5 m (útszélesség 4,5 m)
Tölgyfa utca: 71,2 m (útszélesség 4 m)

Javaslom a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a fenti engedélyes tervvel rendelkező
önkormányzati utak közül jelen pályázat fejlesztési céljaként a Kossuth utca (Duna utca-

Hársfa utca közötti 328 m szakasz) és az Arany János utca (Béke tér - Komáromi utca közötti
348 m szakasz) kerüljön meghatározásra.
A pályázat benyújtásához a saját forrás (önrész) mértéke önkormányzatunk esetében 5%,
mivel a település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő alatt van.
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében útfelújítás céljára maximum 4.191.800 Ft
kiadási fedezet áll rendelkezésre.
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2018. (II.20.) Képviselő-testületi
határozatával döntött arról, hogy „a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény 3. melléklete szerinti pályázati úton igényelhető támogatásokra
vonatkozó pályázatokon részt kíván venni. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert
a pályázatok benyújtására, aláírására és a szükséges nyilatkozatok megtételére. ”
A fenti határozaton túl a saját forrás meglétének igazolására a támogatást igénylő
önkormányzat részéről olyan Képviselő-testületi határozat becsatolása szükséges, amely
tartalmazza a fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget és a
biztosított önrész pontos összegét.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével 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
23/2018. (IV.17.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a
PM_ONKORMUT_2018 kódszámú „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdasági
fejlesztési céllal Pest megye területén” pályázaton részt kíván venni.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti
pályázat keretében a Kossuth utca (Duna utca - Hársfa utca közötti szakasz 328 m, hrsz.:
1587, 1863) és az Arany János utca (Béke tér - Komáromi utca közötti szakasz 348 m, hrsz.:
1419) szilárd burkolattal történő kiépítését kívánja megvalósítani.
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a pályázat költségeit az alábbiak
szerint állapítja meg:
a) a támogatás keretében igényelt összeg bruttó
106.660.436.- Ft,
b) a biztosított, szükséges önrész (saját forrás) bruttó
5.613.707.- Ft.

4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázat
benyújtásához 5.613.707.- Ft pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2018. évi költségvetési rendelete 7.
melléklet 1.3 Dologi kiadások sora jogcím terhére biztosítja.

Határidő: 2018. április 17.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester felolvassa a Miniszterelnök úr levelét. – Modern
falvak program.
Máltai Szeretet Szolgálat ingatlanokat néztünk meg. Családi napközi, bölcsődei ellátás. Újabb
találkozás lesz, ahol a Fenyvesiék ingatlanját tekintjük meg.
Nagyon komoly településfejlesztési projekt kis településeknek.
Ha lesz előrelépés, akkor továbbítom a testület elé.
Az iskolával kapcsolatban nem tudok semmit mondani. 1 milliárd 600 millió a megvalósítás.
A Rétvári Bence 2019-re iskolát szeretne itt. Minden adatot a Klik újra beadott egy
pályázatot. Azt nézik, hogy hogyan lehet a költségeket csökkenteni.
Kendrovszky József képviselő azt mondta, hogy májusra a közbeszerzés lezárul.
Hegedűsné egy kicsit várunk. Ha kérnek akkor fogok adatot szolgáltatni.
A családsegítő szolgálat és gyermekvédelmi segítőkkel próbálunk segíteni a csörögi
gyermekek megkülönböztetése ügyében.
Sajnos az iskola ügyében nem érzi a szülők támogatását.
Rétvári Bencének fog levelet írni az iskola ügyében.
Kendrovszky József képviselő igen is fontos az iskola kérdése. Az a település, aki leg
dinamikusabban fejlődik, még sincs iskolája.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület rendkívüli
nyílt ülését 18 óra 00 perckor bezárta.
A Képviselő-testület 2018. április 17-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 18.óra 03
perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester
Jegyzőkönyv hitelesítő: Pataki Ferenc Józsefné képviselő

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

