
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 9/2018.      

 

            

 

 

 

 

 

 

9.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Művelődési Ház és Könyvtár hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Arany János utca 

53.) szám alatti épületben 2018. október 9-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes 

nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmazza:  

 

 

HATÁROZATOK: 
 
49/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb polgármesteri 
intézkedésekről szóló tájékoztató elfogadásáról 
 
50/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság, a Polgármester és a Jegyző 
átruházott hatáskörben hozott döntéseiről szóló tájékoztató elfogadásáról 

 
51/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
szóló beszámoló elfogadásáról 
 

52/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat lakossági panasz  megtárgyalásáról 

 

53/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2017. évi 

munkájáról   

 

54/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2018. év I-VIII. havi 

gazdálkodásáról 

 

55/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzati vagyonkataszter 

felülvizsgálatának végrehajtásáról 

56/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2017/2018. nevelési 

évről szóló beszámolójáról 

 

57/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és 

működési szabályzata, valamint házirendje elfogadásáról 



58/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési 

évre vonatkozó munkatervének véleményezéséről 

59/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 

elkészítéséről 

60/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes 

átvételéről 

61/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a költségvetési fedezet biztosításáról 

csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, kiviteli terv elkészítésére    

62/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

63/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzata ASP 

Központhoz csatlakozása KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. projekt megvalósításáról 

64/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Államkincstár által végzett 2016. évi 

szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről   

65/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános iskolák 

felvételi körzethatárainak véleményezéséről 

 

66/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat Környezetvédelmi tanácsnok megbízásáról 

67/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat a kamerarendszer egyik átjelzőjének esetleges 

áttelepítése érdekében szükséges intézkedésekről 

 

RENDELETEK: 

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2018. (X.10.) önkormányzati rendelete 

Csörög Község Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati 

rendelet módosításáról   

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2018.(X.10.) önkormányzati rendelete 

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet 

módosításáról  

 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018. (X.10.) önkormányzati 

rendelete a szociális tűzifa juttatásról.  

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. október 9-én megtartott 

rendes nyilvános ülésén 

Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár   

  2135 Csörög, Arany János utca 53    

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Antal Péter    képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér  képviselő 

Grancsa Péter    képviselő 

Kendrovszki József                képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

          

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

vezeti.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendes nyílt képviselő-

testületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen 

van, Gergely László alpolgármester igazoltan van távol, balesetet szenvedett, így a rendes ülés 

6 fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Antal Péter képviselő hitelesítse.  

A napirendek vonatkozásában a 9. napirendet, mely rendeletalkotás a csörögi fiatalok 

életkezdési támogatásáról szól visszavonná, mivel az a szociális rendeletbe beépítésre került. 

Helyette a 17. napirendnek kéri felvenni a kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi 

körzethatárainak véleményezét. Egyebek napirendben Kendrovszki József képviselő úr 

tanácsnoki felkéréséről, valamint a kamerával kapcsolatos átjátszó áthelyezésről kellene 

dönteni.  

 

Dr. Bonyhády Elemér képviselő a napirendek előtt szeretné, ha a zárt ülés 2. napirendjét nyílt 

ülésen tárgyalná a testület. Nem érti, hogy miért zártként tárgyalnánk, mivel a panaszos levél az 

összes többi anyaggal több címzetthez is került. 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző válaszában elmondja, hogy jogos a képviselő úr észrevétele, 

ugyanakkor kiemeli, hogy a honlap szerkesztőjén kívül a képviselők, ill. az önkormányzat 

alkalmazottjai kapták meg a meghívót és az előterjesztéseket. Sajnálatát fejezi ki a 

figyelmetlenség miatt. 

 

Dr. Bonyhády Elemér képviselő kiemeli, hogy a panaszos levelének kezelése felháborította. 

Éppen ezért kéri, hogy legyen nyílt ülésen tárgyalva ez a napirend. Kéri, hogy első 

napirendként tárgyalja a képviselő-testület. 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. október 9-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és módosított napirendet, valamint a hitelesítő 

kijelölését, 6 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az alábbi:  

 

 



 
Napirend előtt: 
 -  tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

    - tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester, és a Jegyző átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről 
 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

N A P I R E N D 

  
NYÍLT ülés: 
 

1. Lakossági bejelentés  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Beszámoló a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2017. évi munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Garami Mária könyvtáros 

  

3.Tájékoztató az Önkormányzat 2018. év I-VIII. havi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

4.Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

5.Döntés az önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatának végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6.Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolójáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7.Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint házirendje 

elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8.Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó munkatervének 

véleményezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

9.Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.(III.23.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

10.Rendeletalkotás szociális célú tűzifa juttatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

11.Döntés Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) készítéséről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



 

12.Döntés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételéről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

13.Döntés költségvetési fedezet biztosításáról a csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, 

kiviteli terv elkészítésére    

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

14.Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

15.Tájékoztató Csörög Község Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása KÖFOP 1.2.1. – 

VEKOP 16. projekt megvalósításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

16.Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi 

ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

17.A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak véleményezése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

18.Egyebek 
 
 

ZÁRT ülés 

1.Döntés Csörög községért díszoklevél adományozásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 
 

Napirend előtt: 
 
 -   Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

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

megkapták. Kiemeli, hogy az un. Csörögi úti vízátfolyás okának felderítésével, 

megszüntetésével kapcsolatosan levelet írtam a Magyar Közútnak illetve a Váci kirendeltség 

vezetőjének. A vízátfolyást Vácrátót területéről átfolyó ér miatt történik. Tekintettel az átfolyás 

eredőjére a Magyar Közút kötelezte önkormányzatunkat az út menti árok karbantartására. Mely 

megtörtént térítés mentesen kérve a VGT segítségét. Lépések történtek a vízátfolyás eredőjének 

kiderítésére, ami szemmel nem felderíthető. Jerzy Nowak plébánossal tárgyalásokat 

kezdeményeztem a templomkerti urnahelyek építésével kapcsolatosan. Ezügyben legutóbb 

2018. július 12-én találkoztunk. A kialakítás a templomkertbe problematikus az egyház bérleti 

díjat szándékozik kérni a területért, illetve ez a változás HÉSZ módosítást igényelne.  A 

rendkívüli időjárásra való tekintettel felmérésre kerültek azok a teendők, amelyek szükségesek 

a kár megelőzéséhez, elhárításához Vezetői utasítást adtam ki.  A Polgármesteri Hivatal és az 

Arany János u. épületben – korábbi érintésvédelmi felülvizsgálat alapján - megtörténtek a 



szerelési munkák. Virágládák készítése, kihelyezése közterületre megtörtént. Árok karbantartás 

2018.szeptember 11.: Kisfaludy utca, Komáromi utca, Kolozsvári utca területén, és kátyúzás: 

Munkácsy utca (Duna utca-Zöldfasor között. Bölcsődei pályázat ügyintézése, árajánlatok 

szerződéskötés, egyeztetések stb. A felszíni vízelvezetés pályázatra az előkészítő feladatok 

ügyintézése: tervezői árajánlatok kérése, szerződéskötés a tervezővel engedélyes tervek 

elkészíttetése, engedélyeztetésre történő benyújtása. Levelet írtam a csörögi iskolaépítéssel 

kapcsolatosan prof. dr. Kásler Miklós Miniszter úrnak. A választ megküldtem a testületi 

tagoknak.  Koordinálom és felügyelem a közmunkaprogramot. Ellenőrzöm és kiadom a napi 

feladatokat. 

 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

49/2018. (X.09.) 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. október 9.                      

 

 

 

 

 

 

    - Tájékoztató a Szociális Bizottság, a Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben 

hozott döntéseiről 

 

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

megkapták. Ennek alapul vételével kéri 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

50/2018. (X.09.) 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.október 9. 
 -  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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

51/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9. 

 

 

 

 

 

1. Napirend  

Lakossági bejelentés 

 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

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

előterjesztést. Fent leírtak alapján kéri a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés 

megtárgyalására. 

 

Dr. Bonyhády Elemér képviselő ismerteti a panaszos levél állításait. Elmondja, hogy nem 

mondhat el mindent, csak olyanokat, ami nem sért orvosi titkot. Kiemeli, hogy amióta elkezdte 

a praxisát, azóta kezeli a betegeket. Hangsúlyozza, hogy a kezdettől fogva ellátta őt, nem 

túlzással a szokottnál sokkal jobban. Kiemeli, hogy a panaszos azt írja, hogy „más 

egészségügyi intézményhez fordul, nem bízom a doktor úrban.” Ennek ellenére az elmúlt 

időszakban 4 alkalommal lett a páciensnek gyógyszer írva, vagy valamilyen ténykedés történt, 

és 2 alkalommal volt labor vizsgálata is. A betegsége miatt folyamatos rendszeres ellenőrzésre 

volt szüksége, aminek eleget is tett. Minden esetben újra felhívta a figyelmét, hogy a 

gyógyszerek szedése, laborvizsgálat az ő érdekében szükséges, mert életveszélyes állapot jöhet 

létre. Állítom, hogy a szokottnál sokkal több figyelmet kapott a kezelések alatt. Olyan dolgokat 

tettem meg vele az ő érdekében, amit időhiányában nem mindenkinek tudok biztosítani. Ezért 



különösen bánt ez a panasz. Mindent megtettem az ő egészsége és gyógyítása érdekében. Nem 

tudok többet mondani.  Elmondja, hogy nem kíván ennél a napirendnél szavazni.  

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 2 tartózkodás 

 

52/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a lakossági panaszt. A 

házorvos szakmai tevékenységének elismerése mellett, felhívja a háziorvos figyelmét arra, 

hogy a beteg kezelése kapcsán a jövőben fokozott gondossággal járjon el.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. október 9. 

 

 

 

 

 

2. Napirend 

Beszámoló a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2017. évi munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Garami Mária könyvtáros 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót Garami Mária könyvtáros és önkormányzati rendezvények 

szervezője az 1. számú melléklet szerinti tartalommal benyújtotta. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a beszámolót 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

53/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csörögi Művelődési Ház-

Könyvtár 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

 

3. Napirend 

Tájékoztató az Önkormányzat 2018. év I-VIII. havi gazdálkodásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 4/2018. (II.21.) számú rendeletével fogadta el az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetését. A költségvetési rendeletben megfogalmazott cél a finanszírozható gazdálkodás 

biztosítása volt, ami a bevételek esetében a betervezett előirányzatok időarányos beszedését, 

kiadások esetében a takarékos gazdálkodás megvalósítását jelentette. A működés zavartalan 

biztosítása érdekében célként lett kitűzve, hogy Csörög Község Önkormányzata pályázatot 

nyújt be a költségvetési törvényben Önkormányzatok rendkívüli támogatása elnevezésű 

forrásból történő támogatás elnyerése érdekében. E célhoz kötött, kizárólag működési célú 

tartozás rendezésére felhasználható támogatásra 2018. szeptember hónapban került sor pályázat 

benyújtására. A tárgyidőszakban az egységes óvoda-bölcsőde intézmény típus 2018. 

szeptember 1. napjától megszűnt. Az intézmény átalakítás végrehajtásával a Csörögi Csiri-Biri 

Óvoda három óvodai csoporttal való működésének finanszírozása biztosított. Csörög Község 

Önkormányzata és költségvetési szervei működésének feltételeit központi támogatásokból és 

saját bevételekből biztosítja. A fegyelmezett és takarékos gazdálkodásnak köszönhetően 

önkormányzatunknál, - beleértve a költségvetési szerveket - kiegyensúlyozott gazdálkodás 

teljesült. Az Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásának I-VIII. havi alakulásáról a következők 

szerint adok részletes tájékoztatást: A tárgyidőszak bevételeinek és kiadásainak alakulását az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A Csörögi Polgármesteri Hivatalban az 

országgyűlési választással kapcsolatban kapott, valamint az ASP többletfeladataival 

kapcsolatban kapott támogatás felhasználásával kapcsolatos elszámolásokkal tér el az eredeti 

előirányzattól. A fentieken túlmenően, csak az intézményvezetői hatáskörbe tartozó előirányzat 

átcsoportosításokra került sor. Rendkívüli kiadás kifizetésére nem került sor. A bevételek és 

kiadások 77,15%-ban teljesültek, mely időarányosan megfelelő. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

előirányzatai az előző évi maradvány összegével a Képviselő-testület által elfogadott 

zárszámadásnak megfelelően emelkedett meg. Rendkívüli kiadás vagy bevétel elszámolására 

nem került sor. A létszám a Testület által meghatározottak szerint alakul. A bevételek és 

kiadások 53,41%-ban teljesültek, mely időarányosan elmaradást mutat. Az elmaradás oka 

többek között az év eleji létszámhiány, valamint a nyári szünet. A teljesítés év végére várhatóan 

teljesül. Az év folyamán plusz támogatás került elszámolásra az FCC Magyarország Kft-től 

kapott támogatás értékében. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 

2018. évi I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadni szíveskedjen. 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

54/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 



Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 2018. 

év I-VIII. havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót elfogadja és jóváhagyja.  

Határidő: 2018. október 9.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

4. Napirend 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) 

önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló 

törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. §-a értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról (a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 

módosítások kivételével) a képviselő-testület dönthet. A költségvetés módosítása tartalmilag és 

formailag a törvényi előírásoknak megfelelően készült, az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelete alapján. A jogalkotásról szóló 

2010. CXXX. törvény 17. §-ára figyelemmel a költségvetési rendelet módosításának 

szükségességét is indokoltuk. A 2018. augusztus 31-i pénzforgalmi információk alapján az 

eltelt időszakban teljesült bevételek és kiadások szükségessé teszik az előirányzatok 

teljesítéséhez történő igazítását, módosítását, a költségvetési egyensúly biztosítását. A 

költségvetés módosításának részletes bemutatását, indokolását az előterjesztés 3. számú 

melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésére vonatkozó 

4/2018.(II.21.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerint 

terjesztem a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. 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 mellékleteként csatolásra került. A Képviselő-testület a 2018. évi 

költségvetési rendelet módosítását megelőzően tárgyalta az Önkormányzat 2018. évi I-VIII. 

havi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót, amely szerint az Önkormányzat gazdálkodása jelenleg 

kiegyensúlyozott, de amennyiben a beadott beruházási pályázatok elnyerésre kerülnek és a saját 

erőt biztosítani szükséges a likviditás fenntartása a hiteltörlesztés mellett problémát jelenthet.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megvitatni, és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 



Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 8/2018.(X.10.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. 

(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról.   

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

5. Napirend 

Döntés az önkormányzati vagyonkataszter felülvizsgálatának végrehajtásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az ASP ingatlanvagyon-kataszter 

szakrendszer az önkormányzat tulajdonában vagy vagyonkezelésében lévő ingatlanok 

nyilvántartását biztosítja. A 2018. január 1-jétól kötelezően használandó ASP ingatlanvagyon-

kataszter nyilvántartás feltöltése során szükségessé vált a földhivatal nyilvántartással való 

egyeztetés és adatok összhangjának biztosítása. Az adategyeztetés során több eltérés - már 

felesleges, illetve hiányzó - adat került feltárásra. Néhány eltérés oka, hogy a Sződ községtől 

való szétváláskor nem korrekt adatok kerültek nyilvántartásunkba. Az ingatlanvagyon-kataszter 

nyilvántartásban a „többlet adatok” törlése, továbbá a „hiányzó adatok” pótlása miatti 

változások a könyvelésben és az ingatlanvagyon-kataszterben is (egymással összhangban) 

módosulnak, amelyhez képviselő-testületi jóváhagyás szükséges. A döntés előkészítéséhez az 

újonnan felveendő ingatlanok értékét a korábbiakkal szinkronban kell megállapítani. Kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

55/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja az Önkormányzat 

ingatlanvagyon-kataszter felülvizsgálatát. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések 

megtételére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9. 

 

 

 

 

 

6. Napirend 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2017/2018. nevelési évről szóló beszámolójáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata a 

nevelési és oktatási feladatait a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi 

CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 6. pontja, valamint a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 74.§ (2) bekezdés alapján köteles ellátni. Az Nkt. 83.§ (2) bekezdés h) pontja 

alapján az önkormányzat értékeli az általa fenntartott intézmény szakmai tevékenységét, illetve 

a 85.§ (2) bekezdése értelmében a köznevelési intézmény, nevelési évenként egy alkalommal 

kötelezhető arra, hogy tevékenységéről átfogó értékelést készítsen a fenntartónak. Az 

óvodavezető megküldte a beszámolót, amely az előterjesztés 1. melléklete. Az óvoda feladatát 

alapvetően a pedagógiai programja határozza meg, amely az óvodai-nevelés országos 

alapprogramjáról szóló 363/2012.(XII.17.) Korm. rendelet alapján készült. A beszámoló 

részletes tájékoztatást nyújt az elmúlt nevelési év során elvégzett intézményi feladatokról, azok 

megvalósításának módjáról, az elért eredményekről és előremutató további cél- és feladat 

meghatározásokat tartalmaz. A beszámoló alapján megállapítható, hogy az intézményvezető 

eleget tett a 2017/2018-as intézményi éves munkatervben meghatározott céloknak, feladataikat 

teljesítették.  Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

56/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 

2017/2018. nevelési évről szóló beszámolóját.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9. 

  

 

 

7. Napirend 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzata, valamint 

házirendje elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. 25. § -a (4) bekezdése szerint a köznevelési intézmény SZMSZ-ét, a nevelési-oktatási 

intézmény házirendjét nevelési-oktatási intézményben a nevelőtestület az óvodaszék 

véleményének kikérésével fogadja el. Az SZMSZ és a Házirend azon rendelkezéseinek 

érvénybelépéséhez, amelyekből a fenntartóra többletkötelezettség hárul, a fenntartó egyetértése 

szükséges. Az SZMSZ és a Házirend nyilvános. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda vezetője által az 

előterjesztés 1. és 2. melléklete szerinti tartalommal megküldött szervezeti és működési 



szabályzat, valamint házirend a fenntartóra többletköltséget nem tartalmaz, ezért Képviselő-

testületi döntést nem igényel. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

módosításával a költségvetési szervek valamennyi, az Áht 9. §-ában felsorolt irányítási 

hatáskörét – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – az irányító szerv 

vezetője gyakorolja, aki az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) 

Korm. rendelet 1. melléklet II/1. a) pontja alapján a helyi önkormányzat által irányított 

költségvetési szerv esetében a polgármester. Az egyes ágazati törvények általánosságban 

utalják a fenntartó, jelen esetben a képviselő-testület hatáskörébe mind a szakmai jellegű, mind 

a költségvetési típusú hatásköröket, azonban az államháztartás önkormányzati alrendszerére is 

vonatkozóan az Áht. részletszabályait kell alkalmazni. Mindezek alapján az Áht. 9. § b) 

pontjában nevesített, az önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési 

szabályzata jóváhagyásának jogkörét a polgármester gyakorolja. A Köznev.tv. 96.§ (4) 

bekezdése szerint köznevelési intézmény tekintetében felügyeleti és irányító szerven a 

fenntartót, felügyeleten és irányításon a fenntartói jogok és kötelességek gyakorlását, szakmai 

és gazdasági felügyeleten és irányításon a szakmai és gazdasági ellenőrzést, nevelési-oktatási 

intézménynél az illetékességi és működési körön a működési (felvételi) körzetet kell 

érteni.”Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

57/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat fenntartásában 

működő Csörögi Csiri-Biri Óvoda szervezeti és működési szabályzatát, valamint házirendjét 

tudomásul veszi. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt, hogy intézkedjen a dokumentumok 

közzétételéről.   

Felelős: Gáspár Tiborné intézményvezető 

Határidő: 2018. október 15. 

 

 

 

 

8. Napirend 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervének véleményezéséről 



Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a nevelőtestület dönt a nevelési-

oktatási intézmény éves munkatervének elfogadásáról. A nevelési-oktatási intézmények 

működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI 

rendelet 3. § (1) bekezdése alapján az óvodai munkaterv határozza meg az óvodai nevelési év 

helyi rendjét. Ennek elkészítéséhez az intézményvezető kikéri a fenntartó, az óvodai szülői 

szervezet, közösség véleményét is. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda vezetője véleményezésre 

megküldte Csörög Község Önkormányzata, mint fenntartó részére az intézmény 2018/2019. 

nevelési évre vonatkozó munkatervét az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az 

alábbi határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

58/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért az önkormányzat 

fenntartásában működő Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2018/2019. nevelési évre vonatkozó 

munkatervével.  A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az 

intézményvezetőt tájékoztassa. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9., tájékoztatásra a döntést követő 5. munkanap. 

 

 

 

 

 

 

9. Napirend 

Rendeletalkotás a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat 

Képviselő-testületének a szociális ellátásokról és szociális igazgatásról szóló 4/2016. (III. 23.) 

önkormányzati rendeletének módosítását az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti 

tartalommal terjeszti a Tisztelt Képviselő-testület elé jóváhagyásra. A rendeletmódosítás a 

település lakóinak szociális biztonsága érdekében a pénzbeli és természetbeni juttatások 

körének bővítésére, pontosításra és hatályon kívül helyezésre vonatkozó rendelkezéseket 



tartalmaz. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi 

CXL. törvény 2018. január 1. napján hatályát vesztette és helyette az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény lépett hatályba.  A rendeletmódosítás a hatályos 

jogszabályt rögzíti. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános 

szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény 8. § (1) bekezdése alapján az ügyfél - törvény, 

eredeti jogalkotói hatáskörben megalkotott kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - 

jogosult az elektronikus ügyintézést biztosító szerv előtt az ügyei intézése során ügyintézési 

cselekményeit elektronikus úton végezni, nyilatkozatait elektronikus úton megtenni. Fentiek 

alapján szükséges az önkormányzati rendeletben a kérelem benyújtását szabályozó és a 

formanyomtatványok elérhetőségével kapcsolatos rendelkezést rögzíteni. A jogalkotásról szóló 

2010. évi CXXX. 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 megtárgyalni és a rendeletalkotási 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Kendrovszki József képviselő javasolja, hogy a közműre csatlakozáshoz nyújtott pénzbeli 

támogatás maradjon testületi hatáskörben.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester javasolja az újszülöttek 10 ezer forintos támogatását.   

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 9/2018.(X.10.) 

önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 

4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról. 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

10. Napirend 

Rendeletalkotás szociális célú tűzifa juttatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szociális célú tűzifa támogatás a 

lakosság számára fűtési támogatást nyújt a téli hónapokban, javítva a szociális körülményeket, 

megélhetési problémákat. A központi költségvetésből elnyert támogatás felhasználásának 

feltétele a helyi rendelet megalkotása. A szociális célú tűzifa juttatásról szóló 11/2017.(XI.01.) 



önkormányzati rendelet 2018. április 17. napján hatályát vesztette. A fentiek 

figyelembevételével új önkormányzati rendelet megalkotása szükséges. Az előterjesztés 1. 

melléklete szerinti rendelettervezet meghatározza a helyi rendelet célját, hatályát, és 

szabályozza a jogosultsági feltételeket, rögzíti a természetbeni ellátás biztosítására vonatkozó 

eljárásrendet. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. 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. 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a szociális tűzifa 

juttatásról szóló 10/2018.(X.10.) önkormányzati rendeletét.  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

11.Napirend 

Döntés Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) készítéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény szabályozza a települési helyi 

esélyegyenlőségi program tartalmára és elfogadására vonatkozó szabályokat, a 2/2012. (VI.5.) 

EMMI rendelet pedig meghatározza a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének, 

felülvizsgálatának részletes szabályait. Minden uniós és hazai pályázat kötelező eleme az 

esélyegyenlőségi program elkészítése és annak folyamatos felülvizsgálata. Az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §. -a 

az alábbiak szerint rendelkezik:  

„(1) A község, a város és a főváros kerületeinek önkormányzata (a továbbiakban: települési 

önkormányzat) ötévente öt évre szóló helyi esélyegyenlőségi programot fogad el. 

(2)  A helyi esélyegyenlőségi programban helyzetelemzést kell készíteni a hátrányos helyzetű 

társadalmi csoportok - különös tekintettel a nők, a mélyszegénységben élők, romák, a 

fogyatékkal élő személyek, valamint a gyermekek és idősek csoportjára - oktatási, lakhatási, 

foglalkoztatási, egészségügyi és szociális helyzetéről, illetve a helyzetelemzésen alapuló 

intézkedési tervben meg kell határozni a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex 

kezelése érdekében szükséges intézkedéseket. A helyzetelemzés és az intézkedési terv 

elfogadása során figyelembe kell venni a települési kisebbségi önkormányzatok véleményét. A 



helyi esélyegyenlőségi programot a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által 

meghatározott részletes szabályok alapján kell elkészíteni. A programalkotás során 

gondoskodni kell a helyi esélyegyenlőségi program és a települési önkormányzat által 

készítendő egyéb fejlesztési tervek, koncepciók, továbbá a közoktatási esélyegyenlőségi terv és 

az integrált településfejlesztési stratégia Anti szegregációs célkitűzéseinek összhangjáról. 

(3) A helyi esélyegyenlőségi program elkészítése során kiemelt figyelmet kell fordítani 

a) az egyenlő bánásmód, az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás követelményének 

érvényesülését segítő intézkedésekre, 

b) az oktatás és a képzés területén a jogellenes elkülönítés megelőzésére, illetve az azzal 

szembeni fellépésre, továbbá az egyenlő esélyű hozzáférés biztosításához szükséges 

intézkedésekre, 

c) a közszolgáltatásokhoz, valamint az egészségügyi szolgáltatásokhoz való egyenlő esélyű 

hozzáférés biztosításához szükséges intézkedésekre, 

d) olyan intézkedésekre, amelyek csökkentik a hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci 

hátrányait, illetve javítják foglalkoztatási esélyeiket.” Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 154/2013. (VI.19.) Képviselő-testületi határozattal hagyta jóvá Csörög 

Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programját, ezért a törvényi rendelkezés 

alapján 2019. évtől új ötéves időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot kell 

készíteni.  A helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése 

alapján a települési önkormányzat által készített helyi esélyegyenlőségi program 

helyzetelemzésből és intézkedési tervből áll. A Rendelet értelmében a Szociális és 

Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SZGYF) a települési önkormányzatok helyi 

esélyegyenlőségi programjainak elkészítését segítő esélyegyenlőségi mentori hálózatot 

működtet. A települési önkormányzat helyi esélyegyenlőségi programjának elkészítéséhez 

ingyenesen igénybe veheti az SZGYF által működtetett esélyegyenlőségi mentori hálózat 

szakértőjének segítségét. A mentorok az SZGYF alkalmazásában állnak, a települési 

önkormányzatok a mentorok közreműködésére vonatkozó igényüket az SZGYF felé írásban 

jelentik be. A 2019-2023 közötti időszakra vonatkozó új Helyi Esélyegyenlőségi Program 

elfogadásáig javaslom a jelenlegi dokumentum hatályban tartását. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.  

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

59/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

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

intézkedjen Csörög Község Önkormányzat 2019-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi 

Programjának elkészítésére és Képviselő-testület ülésére történő beterjesztésére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. november 30. 

   



2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2013-2018 Helyi 

Esélyegyenlőségi Programot a következő Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáig 

hatályában fenntartja. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: értelem szerint 

 

 

 

 

12.Napirend  

Döntés a szelektív hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átvételéről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás 

10/2017.(XI.22.) számú határozatával döntött arról, hogy a szelektív hulladékszigetek 

üzemeltetését megszünteti, mivel azok gazdaságosan már nem üzemeltethetők. A 2018. május 

2. napján érkezett megkeresésében kérte, hogy azokat a szelektív gyűjtő szigeteket, melyek 

Csörög Község Önkormányzat területén vannak, Csörög Község Önkormányzata 

térítésmentesen vegye tulajdonba. Az ehhez szükséges megállapodás-tervezetet, valamint a 

tárgyi eszköz nyilvántartó lapokat és a kiegészítő táblázatot Csörög Község Önkormányzata 

részére megküldte. A szelektív hulladékgyűjtő szigetek kiépített alapzata képezi az átadás-

átvétel tárgyát. Ezek anyagait az Önkormányzat más területeken, például közterületek 

burkolása, fel tudja használni. Az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás 

szabályairól szóló 9/2005.(IV.28.) önkormányzati rendelet nem tartalmaz a térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba vételre vonatkozóan hatáskör átruházást, így a döntés meghozatalára 

a Képviselő-testület jogosult.   

Fentiekre tekintettel kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati 

javaslatokat fogadja el.  

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

60/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja az Észak-Kelet Pest és Nógrád 

Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Környezetvédelmi Önkormányzat Társulás szelektív 

hulladékgyűjtő szigetek térítésmentes átadására vonatkozó javaslatát és felhatalmazza a 

polgármestert a térítésmentes átadás-átvételi megállapodás aláírására. 



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

hulladékgyűjtő szigetek kerüljenek elbontásra és a bontott, de még használható burkoló anyag a 

Polgármesteri Hivatal parkoló burkolására kerüljön felhasználásra.  

3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a 

hulladékgyűjtő szigetek elbontásához és a bontott anyag újra felhasználásához szükséges 

intézkedéseket tegye meg.  

Határidő: 1. pont azonnal, 2. pont azonnal, 3. pont döntést követő 30 napon belül. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

13. Napirend 

Döntés költségvetési fedezet biztosításáról csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, 

kiviteli terv elkészítésére    

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete a 47/2018.(VII.25.) Képviselő-testületi határozatával felkérte a 

polgármestert a felszíni csapadékvíz elvezetésből adódó feladatok mielőbbi megoldása 

érdekében szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazta a nyilatkozatok megtételére és 

dokumentumok elkészítésére. Csörög Község Önkormányzat hatályos Közbeszerzési és 

Beszerzési szabályzatában a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzésekre meghatározott 

eljárásrend betartásával a beszerzés tárgyával összefüggő ajánlatkérés dokumentumát az 1. 

számú melléklet tartalmazza. Az ajánlatok beadási határidejére, 2018. szeptember 14. 10 óráig 

beérkezett három érvényes ajánlat értékelését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza. 

Az Ajánlatkérő által meghatározott pénzügyileg legkedvezőbb ajánlatot - bruttó 1.397.000 Ft 

ajánlati árral - a Hidrokultúra Kft (2092 Budakeszi, Rákóczi u. 55.) nyújtotta be. A 

Polgármester döntése alapján szerződéskötésre a nyertes ajánlattevő Hidrokultúra Kft.-vel kerül 

sor. A kötelezettségvállalási szabályzatban a kötelezettségvállalásra jogosult személy, az 

önkormányzat nevében történő beszerzés esetén a polgármester. Tekintettel arra, hogy a 

csapadékvíz elvezetés II. ütem engedélyes, kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó forrást 

(költségvetési fedezetet) az Önkormányzat 2018. évi költségvetése nem tartalmaz, a 

kötelezettségvállalás összegének biztosításához Képviselő-testületi döntés szükséges. Az 

előterjesztés készítésének időpontjában csapadékvíz elvezetésre vonatkozó pályázati felhívás 

nem került meghirdetésre. Feltételezhető, hogy - mint általában a beruházásokra vonatkozó 

pályázati kiírások szerint - a beruházások költségvetésébe a pályázati kiírást megelőző, 

pályázati célhoz kapcsolódó előzetes tervezési költség beszámítható/elszámolható.  Kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

61/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a csapadékvíz elvezetés 

II. ütem engedélyes, kiviteli tervének elkészítésére bruttó 1.397.000 – azaz egymillió-

háromszázkilencvenhétezer – forintot kíván biztosítani. Felkéri a polgármestert, hogy az 

önkormányzat 2019. évi költségvetésébe ezen összeget terveztesse be.  

Határidő: 2018. október 9., 2019. március 1.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

14. Napirend 

Döntés önkormányzati ingatlanok értékesítéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy felvetődött annak az igénye, hogy az 

önkormányzati területek felmérése után azok hasznosításáról döntés szülessen. Ennek alapul 

vételével a jelen előterjesztéshez csatolt 1.sz. melléklet szerinti kimutatás alapján dönthet a 

Képviselő-testület azok hasznosításáról.  

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

62/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az előterjesztés 1.sz. 

melléklete alapul vételével felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület ülésére készítsen 

előterjesztést mindazon ingatlanok értékbecsléséről, amelyek elidegenítésre alkalmasak, és 

felhatalmazza az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. január 1.  

 

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

kezdeményezzen tárgyalásokat a Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. felé az állami tulajdonba került 

csörögi ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba adása érdekében, és felhatalmazza 

az ezzel kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2019. január 1.  

 

 

 



15.Napirend 

Tájékoztató Csörög Község Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása KÖFOP 

1.2.1. – VEKOP 16. projekt megvalósításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a  Közigazgatás- és Közszolgáltatás 

fejlesztés Operatív Program keretén belül a Miniszterelnökség, mint Támogató által 2016. 

augusztus 15-én kiadott KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” KÖFOP-1-2-1-VEKOP-16 kódszámú 

felhívás alapján Csörög Község Önkormányzata, mint kedvezményezett a 2017. március 8-án 

benyújtott támogatási kérelme alapján a KÖFOP -1-2-1-16-2017-00793 azonosító számú 

támogatási kérelmet – támogatásra alkalmasnak minősítette. Csörög Község Önkormányzata 

ASP Központhoz csatlakozás KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. fejlesztési projekt (a továbbiakban: 

Projekt) megvalósítására vonatkozó 2017-114-I1-00002406 iktatószámú, 2017. május 2-án kelt 

Támogatói okiratban foglalt feladatok költségeire – az Európai Szociális Alapból és a hazai 

központi költségvetés előirányzatból 6.000.000 forint összegű, vissza nem térítendő 

támogatásban részesült a projektben meghatározott feladatok végrehajtására. Tájékoztatom a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2017. április 01. napján megkezdett fejlesztés 2018. május 

31-ig, azaz 2018. június 30.-ai fizikai befejezésének határidejét megelőzően - az ASP 

csatlakozáshoz szükséges hivatali műszaki, technikai és személyi feltételek megteremtésével, 

az oktatások teljesítésével az új informatikai rendszerek beindításával az alábbi szakrendszerek 

működnek: 

a) az adó szakrendszer biztosítja az önkormányzat hatáskörébe tartozó központi és helyi adók, 

az adók módjára behajtandó köztartozások, díjak, valamint pótlékok, bírságok, továbbá a 

közigazgatási hatósági eljárási illeték nyilvántartását, elszámolását, kezelését, lehetővé téve 

az adókötelezettségek teljesítésével kapcsolatos ügyek elektronikus úton történő intézését. 

Az Önkormányzati Adórendszer ezen elvárásoknak megfelelve biztosítja a helyi adózással 

kapcsolatos adóhatósági feladatok ellátásának teljes körű informatikai nyilvántartás-

vezetésének támogatását 

b) az ingatlanvagyon-kataszter szakrendszer az önkormányzat tulajdonában vagy 

vagyonkezelésében lévő ingatlanok nyilvántartását biztosítja. 

c) a gazdálkodási szakrendszerrel a települési önkormányzat és az irányítása alá tartozó 

költségvetési szervek és a települési nemzetiségi önkormányzat gazdálkodási 

tevékenységének - egységes pénzügyi, ügyviteli, ügyintézési és az egyéb alapfeladatok 

egységes szabályok szerinti elvégzését, átláthatóságát biztosító központi rendszer használata 

biztosított.  

d) a hagyatéki leltár szakrendszer az elhunyt személy hagyatékára és örököseire vonatkozóan 

rögzített adatok alapján a rendszerrel hagyatéki leltárt készít. A felhasználó a rendszerből a 

kinyomtatott papír alapú, illetve a rendszerből kinyert elektronikus hagyatéki leltárt eljuttatja 

az illetékes közjegyzőnek, aki a hagyatéki eljárást lefolytatja. 

e) az iratkezelő szakrendszer az önkormányzati iratkezelési és általános ügyintézési 

tevékenységeket támogatja, a vonatkozó jogszabályokban előírt funkcionalitás 

biztosításával.   

f) az ipar- és kereskedelmi szakrendszer biztosítja az önkormányzati hatáskörbe utalt ipari és 

kereskedelmi igazgatási ügyek ügyintézésének teljes körű elektronikus támogatását és az 

adatok nyilvántartását, lehetővé teszi az ügyek elektronikus úton történő intézését, valamint 

a jogszabályokban meghatározott KSH és egyéb rendszeres vagy eseti adatszolgáltatások, 

közzétételi feladatok elektronikus úton történő teljesítését. Folyamatosan végezzük az e-

ügyintézés és a települési portál modulok éles működéséhez szükséges feltételek teljesítését. 



Elkészült a működésfejlesztés és szabályozási keretet biztosító Csörögi Polgármesteri 

Hivatal Egységes Iratkezelési szabályzata, valamint Információ Biztonsági szabályzata. 

Összességében megállapítható, hogy a Projekt a Támogatói Okirat 3. mellékletében 

meghatározott mérföldkövek szerint valósult meg a 3. és 4. mellékletben meghatározott 

indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében. Csörög Község 

Önkormányzata az ASP központhoz való csatlakozási kötelezettségét teljesítette, és 

biztosítja a működés során indokolt korrekciók végrehajtását. A fejlesztési Projekt keretében 

a projekt fizikai befejezésének napjáig, azaz 2018. június 30-ig felmerült költségek 

elszámolása a 2018. augusztus 29.-ei határidőn belül teljesült.    

  

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

63/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Csörög Község 

Önkormányzata ASP Központhoz csatlakozása KÖFOP 1.2.1. – VEKOP 16. projekt 

megvalósításáról. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

 

16.Napirend 

Tájékoztató a Magyar Államkincstár által végzett 2016. évi szabályszerűségi 

pénzügyi ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár Budapest és 

Pest Megyei Igazgatóság a 20016. évi költségvetési évre vonatkozóan szabályszerűségi 

pénzügyi ellenőrzést végzett az Önkormányzatnál és az irányítása alá tartozó költségvetési 

szerveknél. Az ellenőrzést követően az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési 

szervek elkészítették az intézkedési terveket, amelyeket az Igazgatóság elfogadott. Az 

Igazgatóság 2018. évi utóellenőrzése a jóváhagyott intézkedési tervekben foglalt intézkedések 

végrehajtásának vizsgálatára terjedt ki. Az utóellenőrzés célja volt bizonyosságot szerezni az 

elfogadott intézkedések végrehajtásáról annak érdekében, hogy a számvitelről szóló 2000. évi 

C. törvény, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet és a 

38/2013.(IX.19.) NGM rendelet jogszabályi előírásai érvényesüljenek az ellenőrzött 

szervezeteknél. Az utóellenőrzésről készült BPM-ÁHI/2890-10/2018. iktatószámú ellenőrzési 

jelentés megállapítása szerint az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek, az 

intézkedési tervben megjelölt határidőre, megküldték az intézkedések végrehajtásáról szóló 

beszámolókat, és ezzel az együttműködési kötelezettségüknek eleget tettek. A 2018. április 27.-

én megkezdett és 2018. május 26. napján lezárult.  Az utóellenőrzés megállapította, hogy az 



Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek az intézkedési tervben foglalt 

feladatokat az előírt határidőre megvalósították. Az ellenőrzési jelentés további javaslatot nem 

tartalmaz, ezért további intézkedés nem szükséges. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy 

a tájékoztatót fogadja el.  

 

Dr. Bonyhády Elemér a Pénzügyi Bizottság elnöke 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

64/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Magyar Államkincstár által 

végzett 2016. évi szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzés 2018. évi utóellenőrzéséről szóló 

tájékoztatót.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. október 9.  

 

 

 

17.Napirend 

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak  

véleményezése 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében foglaltak alapján a köznevelési feladatokat ellátó 

járási hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében szerint eljárva a megyeszékhely szerinti járási 

hivatal minden év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét, amely tartalmazza a település jegyzőjének nyilvántartásában 

szereplő, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hátrányos 

helyzetű, általános iskolába járó gyermekek létszámát intézményi és tagintézményi bontásban. 

A hivatkozott jogszabályhelyeknek történő megfelelés okán a Pest Megyei Kormányhivatal 

Érdi Járási Hivatala előterjesztés 1.melléklete szerinti levele alapján szükséges a 2018/2019. 

tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokra vonatkozó tervezet véleményezése. Kérem 

az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

65/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 



1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete változtatás nélkül elfogadja a 

2019/2020. tanévre, a 2018/2019 tanévre meghatározott általános iskolai felvételi 

körzethatárokat.   

Határidő: 2018. október 9. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő 

eljuttatására. 

Határidő: 2018. október 31. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

18.Napirend  

Egyebek 

E/1. Környezetvédelmi tanácsnok felkérése  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Kecskerágó vízjogi létesítéséhez az 

engedély beadásra került, mivel a határidő szeptember 30-a volt. Ennek a koordinálása 

javasolja felkérni Kendrovszki József tanácsnok urat.   

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás 

 

66/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Környezetvédelmi 

tanácsnokot, hogy Csörög, Kecskerágó településrész ivóvízellátásával, valamint az 

önkormányzati ingatlanok hasznosításával összefüggő koordinációs feladatokat az 

önkormányzati döntések alapján lássa el. 

Határidő: 2019. június 31. 

Felelős: Kendrovszki József tanácsnok     

 

E/2. Kamera áthelyezése 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Antal Péter képviselő úr jelezte, 

hogy van egy átjelző, amit benőttek a fák, ezért át kellene helyezni egy másik ingatlanra.  

Kendrovszki József képviselő megkérdezi. hogy hozzájárulnak a lakók?  

Antal Péter képviselő válaszában megerősíti, hogy igen, nem változik semmi, csak az átjelző 

lesz máshová rakva.  

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

meghozza a következő határozatát:  



  

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

67/2018. (X.09.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

kamerarendszer egyik átjelzőjének esetleges áttelepítése érdekében a szükséges intézkedéseket 

megtegye és felhatalmazza az ezzel kapcsolatos nyilatkozatok megtételére, azzal, hogy e 

tárgykörben tett intézkedéséről a Képviselő-testületet tájékoztassa.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester és Antal Péter közbiztonsági tanácsnok 
Határidő: 2018. December 15.  
 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület 

rendes ülését 18 óra 50 perckor bezárta. 

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2018. október 09-i rendes nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv lezárva: 18 óra 55 perckor.  
 
 
   

 

 

 

        Hegedűsné Kripák Ildikó       Chrobák Zoltánné dr. 

polgármester                                 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Antal Péter képviselő 
 
 
 
 


