Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 79-11/2019.
11.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany J. u. 53.) szám alatti
épületében 2019. november 19-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes
nyilvános Képviselő-testületi ülésről
Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:
HATÁROZATOK:
79/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb
polgármesteri intézkedések elfogadásáról
80/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság, a Polgármester és a
Jegyző átruházott hatáskörben hozott döntéseiről

81/2019.

(XI.19.)

Képviselő-testületi

határozat

a

lejárt

határidejű

határozatok

végrehajtásáról

82/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
kapcsolatos önkormányzati döntés meghozataláról

a szünidei

gyermekétkeztetéssel

83/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi
és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött közszolgáltatási szerződés
felülvizsgálatáról
84/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói
engedélyezéséről
85/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
csatlakozásáról az Ovi-Zsaru programhoz

a

Csörögi

Csiri-Biri

Óvoda

86/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a „Vác Környéke Egészségéért”
Konzorcium tagjának, dr. Bonyhády Elemér háziorvos kérelméről az óvoda
tornatermének gyógytestnevelés célú használatáról
87/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat gyógypedagógiai fejlesztés támogatásáról
88/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzata és
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési
megállapodás felülvizsgálatáról
89/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2020. évi belső
ellenőrzési tervének elfogadásáról

90/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat forgalom lassító eszközök tárgyában
91/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat Csörög közigazgatási területén
közbiztonsági kamerarendszer bővítéséről és a közterületi térfigyelő rendszer
adatvédelmi, adatbiztonsági és üzemeltetési szabályzatáról
92/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános
iskolák felvételi körzethatárainak véleményezéséről
93/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2019. évi szabadságának
ütemezéséről
94/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a Polgármester 2019. évi cafetéria
juttatásáról
95/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a polgármester és a képviselők
vagyonnyilatkozatainak nyilvántartásba vételéről
96/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Hírlevélben feladott lakossági
hirdetések díjtételeiről
97/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2020. évi munkatervéről
98/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat útfelújítás elrendeléséről

RENDELETEK:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2019. (XI.20.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.
27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2019. (XI.20.) önkormányzati
rendelete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016. (III.23.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2019. (XI.20.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2019. (XI.20.) önkormányzati
rendelete a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 19-én
megtartott rendes nyilvános üléséről.
Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár
(2135 Csörög, Arany J. u. 53.)
Jelen vannak:
Szorcsik József
Kendrovszki József
Grancsa Péter
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Edit
Pataki Ferencné
Verdes-Virág Ibolya
Tanácskozási joggal:

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő
Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Riba Istvánné szociális előadó
Gáspár Tiborné óvodavezető

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd
Sándorné vezeti.
Szorcsik József polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és
köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, Antal
Péter képviselő úr jelezte a távolmaradását. Megállapítja, hogy az ülés 6 fővel határozatképes.
Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Kendrovszki József alpolgármester úr hitelesítse.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. november 19-i ülése kezdetén, Szorcsik
József polgármester által ismertetett napirendet, valamint a hitelesítő kijelölését, 6 igen
szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete, amely az alábbi:
Napirend előtt:
- Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről
- Tájékoztató a Szociális Bizottság, Polgármester és a Jegyző átruházott hatáskörben
hozott döntéseiről
- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester

2. Rendeletalkotás az Önkormányzat szociális ellátásokról és szociális igazgatásról
szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Gáspár Tiborné intézményvezető
3. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
4. Szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
5. Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
6. Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
7. A Csörögi Csiri-Biri Óvoda csatlakozása az Ovi-Zsaru programhoz
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
8. Döntés a „Vác Környéke Egészségéért” Konzorcium tagjának, dr. Bonyhády
Elemér háziorvos kérelméről az óvoda tornatermének gyógytestnevelés célú
használatáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető, Dr. Bonyhády Elemér háziorvos
9. Döntés gyógypedagógiai fejlesztés támogatásáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
10. Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Rostás Iván elnök
Gáspár Tiborné intézményvezető
11. Döntés az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési szakértő
12. Döntés forgalom lassító eszközök tárgyában
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester

13. Döntések meghozatala a kamerarendszer kiépítésére kapott 40 millió forint
kapcsán és a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonság és
üzemeltetési szabályzatáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
14. A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak
véleményezése
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
15. A Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
16. A Polgármester 2019. évi cafetéria juttatása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
17. Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak
nyilvántartásba vételéről
Előterjesztő: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Pénzügyi Bizottság elnöke
18. Döntés a Csörögi Hírlevélben feladott lakossági hirdetések díjtételeiről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
19. Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. évi
munkatervéről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
20. Egyebek
- Döntés útfelújítás elrendeléséről
- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
(2019. december 3. 17 óra, Csörögi Csiri-Biri Óvoda)
NAPIREND ELŐTT:
- Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri
intézkedésekről
Szorcsik József polgármester tájékoztatja a képviselő-testületet az eltelt időszak fontosabb
polgármesteri intézkedéseiről. Elmondja, hogy a polgármesteri munkakör átadás-átvétel
megtörtént. Megtörténtek a kapcsolatfelvételek a külsős munkatársakkal. Nyitrai Judit ügyvéd
asszonnyal, Kovács Mihály projektmenedzserrel, Majer Kinga pénzügyi vezetővel is. Még
most is folynak a megbeszélések. Tartottunk vezetői értekezletet a könyvtáros, az
óvodavezető, a jegyző és a védőnő részvételével. Megbeszéltük az elkövetkezendő időszak
feladatait. Tartottunk intézményi bejárást, felmértük a teendőket, még folytatjuk ezt a munkát,
mivel nem sikerült minden intézményt meglátogatnunk. Az alakló ülés is lezajlott. Lakossági
bejelentések alapján a Kecskerágóból az ivóvíz ellátás ügyében megtettük az intézkedéseket,
felvettük a kapcsolatot a DMRV-vel. A Veresegyházi Társulás alakuló ülésen részt vettem,
eleget tettem dr. Maruszki Gábor úr meghívásának is. Folyamatban lévő pályázatokkal
kapcsolatban a soron következő intézkedéseket megtettük, pl. kamerarendszer, csapadékvíz,
bölcsőde. Fogadtuk Furucz Zoltán főszerkesztő urat, és Veres Mária újságkoordinátor

asszonyt is, és egyeztettünk a csörögi Hírlevél jövőbeni megjelentetéséről. Szeretnénk
változtatást az újságban, nyíltabb csörög barátibb lenne azáltal, hogy megjelenhetnek a
lakosság hirdetései is.
Megbeszélést folytattam Molnár Lászlóval, a weboldal
üzemeltetőjével is. Elkezdtük a felkészülést a mikulás ünnepségre. A karácsony ünnepség
december 13-án 17.00 órakor lesz az Óvoda tornatermében. Zenés gálaest lesz, helyi
fellépőkkel. A Zöld Híd Régió Hulladékgazdálkodási Kft. kapcsán kiemelem, hogy
Kerepesen is jártuk az alpolgármester úrral, ahol bemutatták a telepet. A november 20-i
alakuló ülésen az alpolgármester úr fog részt venni. Útfelújításban előkészületek készültek, a
napirendek között fogjuk tárgyalni a legfontosabb felújítási teendőket. Idősek tanácsával is
felvettük a kapcsolatot. Örömmel folytattunk megbeszélést a jövőbeni feladatokról, azzal
hogy megköszöntük munkájukat, és hangsúlyoztuk, hogy a jövőben is számítunk lelkes
közreműködésükre. Úgy érzem, hogy az eltelt rövid idő ellenére javarészt sikerült a
feladatokat áttekinteni és teljes gőzzel folytatjuk mindazon intézkedések megtételét, amelyek
Csörög szempontjából kiemelt fontosságúak.
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
79/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester
szóbeli tájékoztatását a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.
Felelős: Szorcsik József Polgármester
Határidő: 2019. november 19.

- Tájékoztató a Szociális Bizottság, Polgármester és a Jegyző átruházott
hatáskörben hozott döntéseiről
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli
előterjesztést, amely az alábbiakat tartalmazza:
Az alábbiakban tájékoztatjuk az átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A képviselőtestület a 2019. szeptember 17.-i ülésén kapott tájékoztatást az átruházott hatáskörben hozott
döntésekről.
1. Jelen előterjesztés ezen pontja a 2019. szeptember 17. – 2019. november 18. közötti
időszakban hozott szociális tárgyú döntéseket mutatja be.
A Szociális Bizottság átruházott hatáskörében:
- települési támogatásra 13 fő, (10 fő kérelmének a Szociális Bizottság helyt adott, 3 fő
kérelmét elutasította a 4/2016.(III.23.) Önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdésének a-d.)
pontja, valamint a 13-16.§-ok alapján).

- települési lakhatási támogatásra 5 fő adta be a kérelmét (5 fő kérelmének a Szociális
Bizottság helyt adott a 4/2016.(III.23.) önkormányzati rendelet 3.§ (2) bekezdésének b.)
pontja, valamint a 13-16.§-ok alapján.
- Szociális célú tűzifa juttatásra 50 fő adta be a kérelmét (48 fő kérelmének a Szociális
Bizottság helyt adott a 10/2018.(X.10.) Önkormányzati rendelet alapján, 2 fő kérelmét
elutasította a 10/2018.(X.10.) Önkormányzati rendelet és a 4/2016.(III.23.) Önkormányzati
rendelet 13-16. §-ok alapján.
- települési támogatás megállapító határozat:
63 db
- települési támogatás elutasító határozat:
5 db
(1 fő 2.850.-Ft, 1 fő 5.000.-Ft, 1 fő 15.000.-Ft, 3 fő 20.000.-Ft, 5 fő havi 10.000.-Ft lakhatási
támogatás 3 hónapon keresztül, összesen: 232.850.-Ft összegben, természetbeni támogatás 1
fő 3.000.-Ft, 3 fő 10.000.-Ft értékben tartós élelmiszer formájában összesen: 33.000.-Ft,)
Polgármester átruházott hatáskörében:
- krízistámogatás nyújtása 15 főnek (A polgármester saját hatáskörben 15 fő kérelmének helyt
adott a 4/2016.(III.23.) Önkormányzati rendelet 3.§ (3) bekezdés a-d.) pontja alapján)
(1 fő 10.000.-Ft 5 hónapon keresztül, 1 fő 11.364.-Ft, 1 fő 12.000.-Ft, 2 fő 15.000.-Ft, 3 fő
20.000.-Ft, 3 fő 30.000.-Ft, összesen: 253.364.-Ft összegben)
- természetbeni juttatás (tartós élelmiszer, gyógyszer) 3 fő: 24.673.-Ft összegben
- térítés mentes házi segítség nyújtás (1 főnek 12 havi időtartamra)
- Csörögi újszülött gyermekek részére nyújtott pénzbeli támogatás 4 fő 10.000.-Ft: Összesen:
40.000.-Ft összegben
2. Jelen előterjesztés ezen pontja az ebben az évben kiadott közútkezelői és tulajdonosi
hozzájárulások számát mutatja be. A képviselő-testület a közútkezelői és a tulajdonosi
döntések meghozatalát átruházta a jegyzőre ill. a polgármesterre.
Ennek alapján a Jegyző:
3
db közútkezelői hozzájárulást adott ki. A Polgármester :
3 db tulajdonosi hozzájárulást adott ki.
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:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
80/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság, a
Polgármester és a Jegyző tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről.
Felelős: Szorcsik József Polgármester
Határidő: 2019. november 19.

- Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli
előterjesztést. A leírtak alapján kéri a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés
megtárgyalására, és a határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
81/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
Felelős: Szorcsik József polgármester
Határidő: 2019. november 19.

1. NAPIREND
Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 43. § (3) bekezdése alapján a képviselő-testület az
alakuló vagy az azt követő ülésen megalkotja vagy felülvizsgálja szervezeti és működési
szabályzatáról szóló rendeletét. Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról
szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati rendelet már az Mötv. szabályai szerint készült, így
annak jelenleg csak kisebb mértékű módosítása javasolt az alábbiak szerint.
Az SZMSZ módosításának indoka:
1. A 2011. március 20. napján kihirdetett önkormányzati rendeletbe foglalt Csörögi
Falunapot, mint a település hagyományteremtő programját a jelenleg hatályos SZMSZ nem
tartalmazza, javasolt az SZMSZ-ben rögzíteni.
2. Az SZMSZ rendelkezése alapján a képviselő-testület üléseit „általában az Arany J. u. 53.
szám alatt tartja.” Előfordult azonban, hogy a Képviselő-testület a székhelyén, vagy az
önkormányzati óvoda épületében ülésezett. Célszerű e gyakorlatot az SZMSZ-ben is
szabályozni.
3. A képviselő-testület nem választott tanácsnokot. Az SZMSZ-ben a vonatkozó - 6.§ (2) c),
12.§ (7) d), 13.§ (1) d) és a 49.§ - rendelkezések hatályon kívül helyezése javasolt.
4. Az általános önkormányzati képviselők és polgármester választás eredményeként a
képviselő-testület tagjainak névsora változott, az 1. függeléket módosítani kell.
5. Az alakuló ülésen megválasztott állandó bizottságok összetétele változott, így a 2. függelék
módosítása indokolt.

6. A polgármester minden hónap első keddi napon 14-16 óra között tartana fogadó órát. Az
SZMSZ-ben ennek rögzítése indokolt.
A fentiek figyelembevételével a hatályos rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú
melléklete szerinti tartalommal terjesztem a képviselő-testület elé jóváhagyásra. A
jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály
előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a
helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat
összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy rendeletalkotási javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Grancsa Péter 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 rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 12/2019. (XI.20.)
önkormányzati rendeletét 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 az Önkormányzat szociális ellátásokról és szociális igazgatásról
szóló 4/2016. (III. 23.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Gáspár Tiborné intézményvezető
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016 (III.23.) önkormányzati rendelete
szabályozza a településen élő személyek részére nyújtható pénzbeli és természetbeni ellátások
igénybevételének helyi szabályait. A többször módosított rendelet 2016. április 1. napján
lépett hatályba. Jelen rendelet módosítás indoka a szociális rászorultságtól függő pénzben és
természetben biztosított ellátások, formáinak, feltételeinek kiegészítése azzal a céllal, hogy a
településen élő rászoruló emberek, családok életminőségének javításához, megélhetési
gondjainak enyhítéséhez hozzájáruljunk.
A hatályos rendelet módosítására vonatkozó
javaslatot az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.

törvény 17. § (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat
elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat
eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét
tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete
tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testület tagjait, hogy az előterjesztést megvitatni és egyetértés
esetén az alábbi rendeletalkotási javaslatot szíveskedjenek elfogadni.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Grancsa Péter 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 rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 13/2019. (XI.20.)
önkormányzati rendeletét a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 4/2016.
(III.23.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

3. NAPIREND
Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény (Áht.) 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (Ávr.) 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 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete (a
továbbiakban: költségvetési rendelet) alapján. A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.
§-ára figyelemmel a költségvetési rendelet módosításának szükségességét részletesen az
alábbi okokkal és célokkal indokolom:
A 2019. október 31-i pénzforgalmi információk alapján az eltelt időszakban teljesült
bevételek és kiadások szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéséhez történő igazítását,
módosítását, a költségvetési egyensúly biztosítását.

Az Önkormányzat és intézményei 2019. évi költségvetésére vonatkozó 1/2019. (II.14.)
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 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1)
bekezdés a) pontja és Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szervezeti és
Működési Szabályzata alapján a véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság
véleményét a bizottsági elnök a Képviselő-testület ülésén, a napirend tárgyalásának keretében
ismerteti.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Grancsa Péter 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 rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 14/2019. (XI.20.)
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.
(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

4. NAPIREND
Szünidei gyermekétkeztetéssel kapcsolatos önkormányzati döntés meghozatala
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi
igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 2016. január 1. napjától hatályos módosításával
önálló gyermekvédelmi természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei
gyermekétkeztetés. A települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő,
törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű
gyermek (továbbiakban együtt: rászoruló gyermekek) részére ingyenesen biztosítja. A Vác és
Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. a 2019. évre
vonatkozó szerződés szerint a szünidei étkeztetés nyersanyagnormáját bruttó 420 Ft/fő/nap és

az átadási árát bruttó 610 Ft/fő/nap összegben biztosította. A Szolgáltató a 2020. évi szünidei
gyermekétkeztetésre vonatkozó árajánlatát az előterjesztés 2. számú melléklete szerint
megküldte. Tekintettel arra, hogy a déli meleg főétkezés helyben történő elfogyasztására nincs
lehetőség, a szünidei gyermekétkeztetés ételszállító dobozban történő elvitelével biztosítható,
melynek költségét az árajánlat díj tartalmazza. A Magyarország 2020. évi központi
költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény kötött felhasználású támogatást biztosít
önkormányzatunknak a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetés feladattal
összefüggésben felmerülő kiadásaihoz, amelynek összege a 2020. évben is 570 Ft/fő/nap.
A 2020. évben megrendelt szünidei étkeztetés szolgáltatásért 420 Ft/fő/nap
nyersanyagnormával bruttó 630 Ft/fő/nap étkezési átadási áron megállapított díj és a központi
költségvetési támogatás közötti többlet kiadás a tárgyévi szociális ellátások támogatási keret
illetve az Önkormányzat költségvetése terhére biztosítható. A fentiek figyelembevételével a
2020. évi szünidei gyermekétkeztetésre bruttó 630 Ft/fő/nap étkezési átadási díjjal a Vác és
Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel az előterjesztés
2. melléklete szerinti tartalommal új szerződés megkötése javasolt. Mindezek alapján kérem a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Grancsa Péter 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
82/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az ingyenes
szünidei gyermekétkeztetéshez a központi költségvetés kötött felhasználású támogatási
összeget meghaladó kiadásokra az Önkormányzat 2020. évi költségvetésében fedezetet
biztosít.
A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. november 19., illetve a 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Szorcsik József polgármester
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörög Község
Önkormányzata és a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit
Közhasznú Kft. között a 2020. évi szünidei gyermekétkeztetés biztosítására vonatkozó
megbízási szerződést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal elfogadja és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.
Határidő: 2019. november 19., szerződés aláírására 2019. december 15.
Felelős: Szorcsik József polgármester

5. NAPIREND
Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József 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 (a
továbbiakban: Rendelet) 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 2020. évben térítési díj emelést kíván
érvényesíteni. A 2020. évre vonatkozó gyermekétkeztetési ajánlat kibővült az allergiás
étkeztetés lehetőségének biztosításával. A Gyvt. 151.§ (3) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 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 2020. 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 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 került csatolásra. A nyersanyagnorma változásával
összefüggően a Csörögi Csiri-Biri Óvoda intézményben az étkeztetés biztosítása tárgyában
hatályos vállalkozói szerződés módosítása is szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletalkotási javaslatot és a határozati
javaslatot fogadja el.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Grancsa Péter 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 rendeletét.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 15/2019.(XI.20.)
önkormányzati rendeletét a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati
rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.
A képviselő-testület dönt az előterjesztésben megjelölt határozati javaslatról is.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
83/2019. (XI.19.) 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: 2020. január 15.
Felelős: Szorcsik József polgármester

6. NAPIREND
Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Csörögi Csiri-Biri (2135 Csörög, Kossuth u.
21.) vezetője fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám túllépés engedélyezése
ügyében. A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a nemzeti
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú
melléklete határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra
megállapított maximális létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó
engedélyével legfeljebb húsz százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok,
csoportok számától, akkor is, ha a nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló
átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7) bekezdés]
A Nkt. 49. § (1) bekezdés szerint a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor
kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.
A Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok – az egységes
óvodai csoport kivételével - minimális létszáma 13 fő, maximális létszáma 25 fő, átlag
létszáma 20 fő lehet. Az intézmény alapító okirata alapján engedélyezett létszám: 75 fő. Az
óvodai ellátást igénylő gyermekek száma a következő:

Csoport
megnevezése

Felhő csoport
Napocska csoport
Szivárvány csoport

Nkt.
max.
létszám
(fő)
25
25
25

Tényleges
létszám
(fő)
19
25
16+1

Számított
létszám
(fő)
SNI
20
25
16+1

Engedély a max.
létszám
20 %-kal való túllépésére
(fő)
( %)
5

20

A fenti létszámadatokból megállapítható, hogy a 3 csoportos óvodában a Napocska
csoportban mutatkozik létszámtúllépés. Szükséges, hogy a csoport maximális létszáma
legfeljebb 20 %-kal történő létszám túllépéssel működjön. Oktatásszervezési szempontból a
gyermekek biztonságos, megszokott színvonalú ellátását a fenti létszámtúllépés nem
veszélyezteti. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a
határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.
Grancsa Péter 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
84/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2019/2020. nevelési
évben engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) Napocska
csoportja vonatkozásában a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 25. § (7)
bekezdése szerinti maximális csoportlétszám legfeljebb 20%-kal történő túllépését.
Határidő: 2019. november 19. illetve értelem szerint
Felelős: Szorcsik József polgármester

7. NAPIREND
A Csörögi Csiri-Biri Óvoda csatlakozása az Ovi-Zsaru programhoz
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (8000
Székesfehérvár, Deák F. u. 2.) a rendőrség tematikus óvodai gyermekvédelmi programja
oktatására a Csörögi Csiri-Biri Óvoda együttműködési megállapodást kíván kötni. Az OVIZSARU program nyolc óvodai foglalkozást tartalmaz. 2020. január hónapban indulna, a
szülők előzetes tájékoztatását követően. Megvalósítása az óvoda pedagógiai programjába

beilleszthető, és többletköltséget a fenntartó önkormányzat részéről nem igényel. A program
megvalósítására vonatkozó együttműködési megállapodást a Fejér Megyei Rendőrfőkapitányság az intézménynek megküldte, melynek aláírására az óvoda vezető
felhatalmazása szükséges.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Grancsa Péter 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
85/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi az Ovi-Zsaru program
megvalósítására a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság (8000 Székesfehérvár, Deák F. u. 2.)
és a Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.) között létrejövő
együttműködési megállapodást, és felhatalmazza az óvodavezetőt az együttműködési
megállapodás aláírására.
Határidő: 2019. november 19. illetve értelem szerint
Felelős: Szorcsik József polgármester

8. NAPIREND
Döntés a „Vác Környéke Egészségéért” Konzorcium tagjának, dr. Bonyhády
Elemér háziorvos kérelméről az óvoda tornatermének gyógytestnevelés célú
használatáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
Dr. Bonyhády Elemér háziorvos
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy Dr. Bonyhády Elemér háziorvos (Képviselőtestülethez címzett levelét az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A „Vác Környéke
Egészségéért” Konzorcium a „Három generációval az egészségért program” című pályázata
támogatást nyert. A Háziorvos a nyertes pályázat keretében a Csörögben élő 6-14 éves
korosztályú gyermekek mozgásszervi szűrését és a kiszűrt gyermekek gyógytornáját
gyógytornász szakemberrel kívánja megvalósítani. A Képviselő-testület örömmel és
elismeréssel veszi tudomásul, hogy a konzorcium nyertes pályázata lehetőséget teremt a
csörögi 6-14. éves gyermekek mozgásszervi szűrésére és a kiszűrt gyermekek részére
gyógytorna biztosítására.
A Háziorvos azt kérelmezi, hogy számára engedélyezzék a
mozgásszervi problémák miatt kiszűrt gyermekek gyógytornáját 9 hónapon át, heti egy

órában az önkormányzati óvoda tornatermében. A Képviselő-testület döntése alapján a
776022-2/2018. okiratszámú alapító okirat szerint a 2135 Csörög, Kossuth utca 21. szám
alatti, 1864/11 helyrajzi számú ingatlan térítésmentes használója a Csörögi Csiri-Biri Óvoda.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Szociális Bizottság a kérelmet
megtárgyalta és 109/2019. (X.07.) határozatával „elfogadásra javasolja a képviselőtestületnek dr. Bonyhády Elemér László háziorvos kérelmét a Csörögi Csiri-Biri Óvoda
tornatermének használatára a Csörögben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek részérére
tartandó gyógytorna céljára.” A fentiek figyelembevételével kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Gáspár Tiborné óvodavezető elmondja, hogy a Bonyhády doktorral folytatott egyeztetést
követően a szülők tájékoztatva lettek. Sajnos a fejlesztők 2-3 heti fejlesztést vállaltak. Nem
tartja jónak.
Grancsa Péter képviselő kérdezi, hogy ki végzi a szűrést?
Kendrovszki József alpolgármester ez egy pályázat volt. Volt már róla korábban döntés, mi
csak a helyiséget biztosítjuk, kritikát nem akarok hozzá fűzni, aki ezt megítélte, annak kell
ellenőrizni.
Szorcsik József polgármester javasolja, hogy a felmerült kérdések megválaszolása
érdekében keressük meg Bonyhády doktor háziorvost, és ennek érdekében javaslom a
határozati javaslat kiegészítését azzal, hogy kérünk tájékoztatást.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 1 tartózkodás
86/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete örömmel veszi tudomásul és
üdvözli a „Vác Környéke Egészségéért” Konzorciummal a „Három generációval az
egészségért program” nyertes pályázatban résztvevő csörögi háziorvosi szolgálat által a
Csörögben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek mozgásszervi szűrésének és a kiszűrt
gyermekeknek gyógytorna megszervezését és engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Óvoda
tornatermének használatát a program megvalósításának idejéig. Felkéri a polgármestert a
szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az ezzel kapcsolatos szerződés
megkötésére és aláírására.
Határidő: 2019. november 19., illetve értelem szerint
Felelős: Szorcsik József polgármester
2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy
folytasson egyeztetést a „Vác Környéke Egészségéért” Konzorciummal - a „Három
generációval az egészségért program” nyertes pályázatban résztvevő Dr. Bonyhády Elemér
háziorvossal - a Csörögben élő 6-14 éves korosztályú gyermekek mozgásszervi szűrésének és

a kiszűrt gyermekeknek gyógytorna programjának részleteiről és kérjen írásbeli tájékoztatást
a képviselő-testület számára is.
Határidő: 2019. november 19., illetve 2019. december 20.
Felelős: Szorcsik József polgármester
9. NAPIREND
Döntés gyógypedagógiai fejlesztés támogatásáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Csörögi Csiri-Biri Óvoda vezetője a
2019/2020. óvodai nevelési évre vonatkozóan gyógypedagógiai fejlesztés megvalósításához a
fenntartó önkormányzat támogatását kéri. Az óvodai fejlesztő program keretében a gyermek
igényéhez igazodva biztosítja az óvoda a gyermek fejlődésével kapcsolatos pedagógiai
feladatokat, a szociális hátrányok enyhítését segítő pedagógiai tevékenységeket, és az
együttműködés kialakítását azokkal a szolgálatokkal, amelyek a gyermekek óvodai nevelése
során a szülőket támogatják, számára szolgáltatásokat biztosítanak. A sajátos nevelési igényű
gyermek fejlesztésnek ellátását az óvoda alapító okirata tartalmazza, a feladat ellátása
kötelező. A komplex gyógypedagógiai fejlesztés gyógypedagógus szakembert igényel. Ilyen
képesítésű óvodapedagógussal az intézmény nem rendelkezik, ezért utazó gyógypedagógus
bevonása szükséges. Az utazó gyógypedagógus feladatellátása a 2019. évben 63.000 Ft, míg a
2020. évben 324.000 Ft költségvetési támogatással biztosítható. Kérem a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni
szíveskedjen.
Grancsa Péter 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
87/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2019/2020. nevelési a
Csörögi Csiri-Biri Óvoda (2135 Csörög, Kossuth u. 21.) gyógypedagógiai fejlesztő
programjának megvalósítását támogatja, és annak költségét biztosítja.
2. A Képviselő-testület az 1. pontban támogatott gyógypedagógiai fejlesztésre az
Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére 63.000
forintot és 2020. évi költségvetésében 324.000 forint támogatást biztosít.
3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és
a gyógypedagógiai fejlesztés költségét az Önkormányzat 2020. évi költségvetésébe
terveztesse be.
Határidő: 1-2. 2019. november 19., 3. 2020. évi költségvetés beterjesztése
Felelős: Szorcsik József polgármester

10. NAPIREND
Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzat közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Meghívott: Rostás Iván elnök
Gáspár Tiborné intézményvezető
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata 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 Csörög
Község Önkormányzatának Képviselő– testülete a 107/2017..(XII.12.) Kt határozat alapján
létrejött együttműködési megállapodást - a 2018. évi felülvizsgálat alapján a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal
jóváhagyta. Az alakuló ülést követően a jelenleg hatályos együttműködési megállapodás
felülvizsgálata a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével megtörtént. Ennek alapján az
önkormányzatok között létrejött együttműködési megállapodás módosítását nem
kezdeményezem, hatályában változtatás nélküli fenntartását javaslom. Tájékoztatom a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete 2019. november 14-én tűzte napirendre az együttműködési megállapodás
felülvizsgálatát és azt egyhangúan támogatta. Tájékoztatom továbbá a Tisztelt Képviselőtestületet, hogy a Csörögi Csiri-Biri Óvoda és a Csörög Települési Roma Nemzetiségi
Önkormányzata között is létrejött együttműködési megállapodás, melyet az előterjesztés 2.
számú melléklete tartalmazza.
Javaslom a képviselő-testületnek az együttműködési
megállapodás tudomásul vételét. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést
megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjen.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
88/2019. (XI.19.) 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 melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. november 19.
Felelős: Szorcsik József polgármester
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csörögi CsiriBiri Óvoda és a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzata közötti
együttműködési megállapodást.
Határidő: 2019. november 19.

Felelős: Szorcsik József polgármester
11. NAPIREND
Döntés az Önkormányzat 2020. évi belső ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József 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. 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 Önkormányzata,
• 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
Önkormányzata függetlenített belső ellenőrzését is biztosítja. A belső ellenőrzés
eljárásrendjére a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 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. A fentiek figyelembevételével a 2020. 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.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi 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
89/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2020. évi belső
ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
Határidő: 2019. november 19., végrehajtásra: 2020. december 31.
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi
önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához
szükséges bruttó 450.000 Ft pénzügyi forrást a 2020. évi költségvetési rendeletben biztosítja
és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: a 2020. évi költségvetési rendelet beterjesztése
Felelős: Szorcsik József polgármester

12. NAPIREND
Döntés forgalom lassító eszközök tárgyában
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a 2019. július 29.-i ülésén döntött arról, hogy útszűkítőt helyez ki:
„Útszűkítő: Duna utca (Béke tér- Székely Bertalan utca közötti szakaszra)
Komáromi utca „
Az eltelt idő alatt több megkeresés érkezett a lakosok részéről, akik nem tartották jó
megoldásnak a fent megjelölt határozat alapján elvégzett munkát. Ezen túlmenően
hangsúlyozni kell azt a rendőrségi álláspontot is, ami szerint az erre irányuló döntés nem
oldotta meg a problémát, sőt a technikai kivitelezés közlekedési veszélyforrást jelenthet.
A mai nap írásban is megkaptam a Váci Rendőrkapitányság részéről azt a levelet, ami
megvizsgálta a Duna utcában telepített „zsalukő-bástyák” forgalomszabályzó szerepét és
megállapították, hogy ezen tárgyak 100 %-os hatékonysággal nem alkalmasak a forgalom
lassítására és nem megfelelő az éjszakai kivilágításuk sem. Ezen túlmenően aggályos a
jelenlegi távolságok megléte is. Fentiek alapján javaslatot teszek a határozat felülvizsgálatára,
és kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjen.
Pataki Ferencné képviselő sajnálatát fejezi ki az eszközök eltávolítása miatt, mivel szerinte
legalább ez visszatartotta a száguldozókat.
Kendrovszki József alpolgármester hangsúlyozza, hogy a forgalom lassító eszközök
kihelyezése a csörögi utakra nem lett eltörölve, inkább elnapolva lett, mivel alaposabban meg
kell vizsgálni, hogy hová, milyen feltételekkel telepíthetők mindezek.

Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi 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, 1 tartózkodás
90/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete módosítja az 55/2019(VII.29.) Kt
határozatát azzal, hogy az 1. pontjában megjelölt „Útszűkítő: Duna utca (Béke tér- Székely
Bertalan utca közötti szakaszra) Komáromi utca” szövegrészt hatályon kívül helyezi.
Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére az eredeti állapot helyreállítása
érdekében.
Határidő: 2019. november 19.
Felelős: Szorcsik József polgármester

13. NAPIREND
Döntés meghozatala a kamerarendszer kiépítésére kapott 40 millió forint
kapcsán és a közterületi térfigyelő rendszer adatvédelmi, adatbiztonsági és
üzemeltetési szabályzatáról
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium, mint Támogató
az 1457/2019. (VII. 30.) Korm. határozat alapján kamerarendszer kiépítésére Csörög Község
Önkormányzata részére 40 000 000 forint, azaz negyvenmillió forint vissza nem térítendő
támogatást biztosított a Kedvezményezett által az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti tartalommal.
A támogatást a Támogató utalványozása alapján a Magyar Államkincstár 2019. augusztus 22.
napján egy összegben az Önkormányzat fizetési számlájára átutalta. A képviselő-testület
2019. augusztus 26.-án megtartott rendkívüli ülésén az alábbiakról döntött:
„60/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kamerarendszer kiépítésére kapott 40
millió forint támogatási összeg határidőben történő felhasználása érdekében felkéri a
polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az e tárgyban kelt
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester”
Az eltelt időszakban megtörtént az egyeztetés az illetékes rendőri szervezet munkatársaival,
ill. a tervezésben és kivitelezésben jártas szakemberekkel. Mellékelem az erről szóló
dokumentumokat.

A fentieken túlmenően szabályozni szükséges a közterületi térfigyelő rendszer
működtetésével kapcsolatos adatvédelmi, adatbiztonsági és üzemeltetési szabályokat is, ezért
ennek elfogadása sem mellőzhető. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek
alapján támogassa az alábbi határozati javaslat elfogadását.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi 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
91/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a megtett
intézkedésekről szóló tájékoztatást, elfogadja a kamera telepítési pontokat a melléklet szerinti
tartalommal azzal, hogy a kamerarendszer kiépítésére kapott 40 millió forint támogatási
összeg határidőben történő felhasználása érdekében felkéri a polgármestert a további
szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza az e tárgyban kelt jognyilatkozatok
megtételére.
Határidő: 2019. november 19. ill. értelemszerűen
Felelős: Szorcsik József polgármester
2.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a közterületi
térfigyelő rendszer működése során a polgármester, az alpolgármester és a jegyző kapjon
felhatalmazást az adatkezelésre, és felhatalmazza a polgármestert a további szükséges
intézkedések megtételére, és az e tárgyban kelt szabályzat aláírására.
Határidő: 2019. november 19. ill. 2019.dec.5.
Felelős: Szorcsik József polgármester

14. NAPIREND
A kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárainak
véleményezése
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József 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
évben beszerzi az illetékességi területén található települési önkormányzatok véleményét. A
hivatkozott jogszabályhelyeknek történő megfelelés okán a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi
Járási Hivatal a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai körzethatárokra vonatkozó

tervezetről véleményt kér. Tekintettel arra, hogy a 2020/2021. évre vonatkozó tervezetben
szereplő általános iskolai körzethatárok megegyeznek a jelenlegi felvételi körzethatárokkal,
így a tervezet jóváhagyása javasolt.
Kérem az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.
Grancsa Péter 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
92/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért azzal, hogy a 2020/2021.
tanév általános iskolai felvételi körzethatárai a 2019/2020. tanév felvételi körzethatáraival
egyezően kerüljenek megállapításra.
Határidő: 2019. november 19.
Felelős: Szorcsik József 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: 2019. november 22.
Felelős: Szorcsik József polgármester

15. NAPIREND
A Polgármester 2019. évi szabadságának ütemezése
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény 2014. december 12-től hatályos 225/C. §-a az alábbiakról rendelkezik:
„(1) A főállású polgármester évi huszonöt munkanap alapszabadságra és tizennégy
munkanap pótszabadságra jogosult.
(2) A polgármester előterjesztésére a képviselő-testület minden év február 28-ig jóváhagyja
a polgármester szabadságának ütemezését. A szabadságot az ütemezésben foglaltaknak
megfelelően kell kiadni, valamint igénybe venni. A polgármester a szabadság
igénybevételéről a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja. A polgármester a
szabadságot az ütemezéstől eltérően csak előre nem látható, rendkívüli esetben, vagy az
igénybevételt megelőzően legkésőbb tizenöt nappal megtett előzetes bejelentést követően
veheti igénybe.
(3) Minden év január 31-ig a jegyző által vezetett nyilvántartás alapján meg kell állapítani a
polgármester előző évben igénybe vett szabadságának mértékét, és a ki nem adott szabadságot
a tárgyévi szabadsághoz hozzá kell számítani.

(4) A polgármesternek a szabadságot az esedékesség évében, de legkésőbb a következő év
március 31-ig kell igénybe venni vagy kiadni.
Szorcsik József főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX.
törvény 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján időarányosan 2019. évben 9
munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:
Alapszabadság: 25 munkanap/év 2019.10.13. – 2019.12.31 6 nap
Pótszabadság: 14 munkanap/év 2019.10.13. – 2018.12.31. 3 nap
A 2019. évre megállapított szabadság ütemezését az alábbiak szerint javaslom jóváhagyni:
Év

Hónap

2019.

Október
November
December

Naptári nap
megjelölése
26-29.
16-20.

Igénybe venni kívánt napok száma adott
hónapban
4
5

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező
határozati javaslat elfogadására.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
93/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, Szorcsik József,
főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a
továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján a 2019. évben 9
munkanap szabadságra jogosult.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 9
munkanap szabadság ütemezését az alábbiak szerint jóváhagyja:
Év

Hónap

Naptári nap
Igénybe venni kívánt napok száma adott
megjelölése
hónapban
Október
2019. November
26-29.
4
December
16-20.
5
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Csörögi
Polgármesteri Hivatal Jegyzőjét, hogy a Polgármester részére a jelen határozat 1. pontja
szerint a 2019. évre vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése,
valamint a Kttv. 225/J. (3) bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről
gondoskodjon.
Határidő: 1.-2. 2019. november 19., 3. 2019. december 31.
Felelős: 1.-2. Szorcsik József polgármester
3. Chrobák Zoltánné dr. jegyző

16. NAPIREND
A Polgármester 2019. évi cafetéria juttatása
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy a polgármester cafetéria-juttatására
vonatkozóan az alábbi jogszabályi rendelkezésekre tekintettel kell eljárni:
- a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (Kttv.) 151. §-a és 225/L §-a;
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 73. §-a;
- a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló
249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet 9. §-a. A Mötv. 73. §-a előírja, hogy a polgármesteri
tisztség ellátásával kapcsolatos egyéb rendelkezéseket a közszolgálati tisztviselőkről szóló
törvény állapítja meg. A Kttv. 151. § (1) bekezdése szerint a közszolgálati tisztviselők
cafetéria-juttatásra jogosultak. A Kttv. 225/L. § (1) bekezdése szerint a polgármesteri
foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni kell a Kttv. 151. §-át is. A közszolgálati
tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.
(VIII.31.) Korm. rendelet 9.§ (13) bekezdése szerint a szervezet személyi állományának egyes
csoportjai tekintetében nem állapíthat meg eltérő mértékű keretösszeget, illetve eltérő
választható juttatásokat, ennek értelmében a polgármester cafetéria-juttatása nem térhet el az
adott hivatalban a közszolgálati tisztviselők számára meghatározottól. A cafetéria juttatás
közterheket tartalmazó bruttó összege – a hivatali közszolgálati tisztviselők számára
megállapított 200.000 Ft/év. A polgármester 2019. október 13. és 2019. december 31. közötti
időszakra az időarányos cafetéria juttatásra jogosult.
Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester 2019. évi cafetéria-juttatása
a fentieknek megfelelően az ide vonatkozó törvény és a Közszolgálati Szabályzat alapján
kerül megállapításra.
A fentiek figyelembevételével kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot
hagyja jóvá.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát.
Szavazatarányok:
6 igen,0 nem, 0 tartózkodás
94/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Szorcsik József polgármester 2019.
évi cafetéria-juttatását közterheket is tartalmazó bruttó összegét 44.000 – azaz
Negyvennégyezer – forintban határozza meg. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt a
szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. november 19., illetve a döntést követő 5 munkanap
Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző

17. NAPIREND
Tájékoztató a polgármester és a képviselők vagyonnyilatkozatainak és külsős
tagoknak nyilvántartásba vételéről
Előterjesztő: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Pénzügyi Bizottság elnöke
Szorcsik József polgármester átadja a szót Pénzügyi Bizottság elnökének.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy A
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39. § (1)
bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően
minden év január 1-jétől számított harminc napon belül az Mötv. 2. melléklet szerinti
vagyonnyilatkozatot köteles tenni. Az önkormányzati képviselő saját vagyonnyilatkozatához
csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, valamint gyermekének
vagyonnyilatkozatát. A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig
– az önkormányzati képviselő e tisztségéből fakadó jogait nem gyakorolhatja, tiszteletdíjat,
természetbeni juttatást, költségtérítést nem kaphat. Az Mötv.72.§ (4) bekezdése értelmében a
polgármesterre megfelelően alkalmazni kell az önkormányzati képviselőre vonatkozó
összeférhetetlenségi, méltatlansági, vagyonnyilatkozat-tételi szabályokat. Tájékoztatom a
Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a polgármester és az önkormányzati képviselők a
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségüknek eleget tettek. A vagyonnyilatkozatokat a Csörögi
Polgármesteri Hivatal nyilvántartásba vette, és gondoskodik azok megfelelő kezeléséről.
Elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan
támogatta.
Dr. Nyomárkayné Szabó Anita a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy az
előterjesztést a Pénzügyi 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
95/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a polgármester és az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozat-tételéről szóló tájékoztatót megtárgyalta és azt tudomásul veszi.
Határidő: 2019. november 19.
Felelős: Dr. Nyomárkayné Szabó Anita Pénzügyi Bizottság elnöke

18. NAPIREND
Döntés a Csörögi Hírlevélben feladott lakossági hirdetések díjtételeiről
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy az Önkormányzat közkedvelt újsága a Csörögi
Hírlevél. Lakossági igényként fogalmazódott meg, hogy legyen benne olyan hirdetési felület,

amin a lakosok meg tudják jelentetni hirdetéseiket. Az előzetes egyeztetések alapján a feladott
lakossági hirdetések térítésmentesek lennének 2020. június 30.-ig.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján támogassa az alábbi 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
96/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja, hogy a Csörögi Hírlevélben
feladott lakossági hirdetések díjtételei térítésmentesek legyenek 2020 június 30.-ig, és felkéri
a polgármestert a további szükséges intézkedések megtételére.
Határidő: 2019. november 19. ill. értelemszerűen
Felelős: Szorcsik József polgármester

19. NAPIREND
Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2020. évi
munkatervéről
Előterjesztő: Szorcsik József polgármester
Szorcsik József 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 2020. évi 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 2020. évi munkatervére vonatkozó 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
97/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2020.
évi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: 2019. november 19.
Felelős: polgármester

20. NAPIREND
Egyebek
- Döntés útfelújítás elrendeléséről
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszakban, különösen az esőzések
után, járhatatlanná váltak a csörögi utak. Különösen balesteveszélyes a Munkácsy utca,
Zöldfasor utca, Arany János utca, Homokbánya utca, és a Kecskerágó egy-két utcája.
Helyszíni szemlét tartottunk szakértő bevonásával, és egyértelműen megállapítottuk, hogy
nem tűr halasztást az érintett útszakaszok rendbetétele. Műszaki megoldásként javasolták a
betondarálék úthengerrel történő bedolgozását, ami költséghatékony megoldás is lenne. A
teljesítés november végén és december elején várható. A felújításhoz szükséges pénzügyi
fedezet az önkormányzat ezévi költségvetésében rendelkezésre áll. Kérem a Tisztelt
Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján támogassa az alábbi 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
98/2019. (XI.19.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete tudomásul veszi a csörögi utak helyzetéről
szóló tájékoztatást, és a balesetveszélyes helyzet mielőbbi megszüntetése érdekében felkéri a
polgármestert a további szükséges intézkedésekre, és felhatalmazza az e tárgyban kelt
jognyilatkozatok megtételére.
Határidő: 2019. november 19. ill. értelemszerűen
Felelős: Szorcsik József polgármester

Egyebek
- Közmeghallgatás időpontjának kitűzése
(2019. december 3. 17 óra, Csörögi Csiri-Biri Óvoda)
Szorcsik József polgármester elmondja, hogy 2019. december 3-án 17.00 órára tűznénk ki a
közmeghallgatás időpontját. Kéri a képviselőket, hogy ezen időpontban legyenek jelen, mivel
ez képviselő-testületi ülésnek minősül.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Szorcsik József polgármester a Képviselő-testület
2019. november 19 rendes nyílt ülését 18 óra 30 perckor bezárta.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2019. november 19-i rendes nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv lezárva 18 óra 35 perckor.

Szorcsik József
polgármester

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kendrovszki József alpolgármester

