
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 79-5/2019.      

 

         

 

5.sz. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.) szám alatti 

épületében 2019. június 17-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános 

Képviselő-testületi ülésről. 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

HATÁROZATOK: 

 

42/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi 

tűzvédelmi tevékenységéről     

 

43/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyának 

felmentéssel történő megszüntetéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

44/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési 

évben indítható óvodai csoportokról 

 

45/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása Társulási megállapodás módosításáról 

 

 

46/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési előirányzatának módosításáról és 2018. évi 

költségvetési beszámolójáról 

 

 

47/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ 

Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról 

 

 

48/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a Magyar Falu Program pályázaton való 

részvételről 

 

 

49/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat a tulajdonosi döntésről az önkormányzati 

ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról (körzeti megbízotti iroda) 

 

 

50/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat az engedményezési szerződés jóváhagyásának 

tudomásul vételéről 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. június 17-én megtartott 

rendkívüli nyilvános ülésén. 

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár   

  2135 Csörög, Arany János utca 53.  

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

Gergely László                alpolgármester 

Dr. Bonyhády Elemér László  képviselő  

Grancsa Péter     képviselő  

Kendrovszki József                       képviselő 

 

Tanácskozási joggal:  Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

          Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

    Gáspár Tiborné óvodavezető  

    Tót Zoltán helyettes tűzoltóparancsnok  

 

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

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-testületi 

ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen van, Pataki 

Ferencné és Antal Péter képviselők, jelezték távolmaradásukat, megállapítja, hogy a rendes nyílt ülés 4 

fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Grancsa Péter képviselő úr hitelesítse.  

 

A kiküldött napirendi pontok közül a 10. napirendi pontot „Önkormányzati tulajdonú ingatlanok 

pályázatra történő kijelölése” kéri levenni a napirendek közül.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. június 17-i ülése kezdetén, Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester által ismertetett és módosított napirendet, és a hitelesítő kijelölését, 4 igen 

szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete, amely az alábbi:  

 

 

N A P I R E N D 

NYÍLT ülés: 

 

1. Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről     

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Tóth Zoltán helyettes tűzoltóparancsnok  

 

2. Döntés a területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő 

megszüntetéséről szóló határozat hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

 

3. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportokról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

4. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



5. Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési 

előirányzatának módosítása és 2018. évi költségvetési beszámolója 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Döntés a Magyar Falu Program pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8.  Tulajdonosi döntés önkormányzati ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról (körzeti 

megbízotti iroda) 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

9. Engedményezési szerződés jóváhagyásának tudomásul vétele 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

10. Egyebek 

 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy 17.10. perckor megérkezett Dr. Bonyhády Elemér László képviselő, így a 

képviselő-testület 5 fővel határozatképes. 

 

 

1. NAPIREND 

Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről     

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Tót Zoltán helyettes tűzoltóparancsnok-helyettes  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és 

a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése értelmében a tűzoltó parancsnok 

évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén működő települési önkormányzat 

képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett 

intézkedésekről, feladatokról. Juhász Károly tűzoltó őrnagy, tűzoltóparancsnok úr elkészítette az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti beszámolót. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót a mellékletben 

foglaltak alapul vételével fogadja el. 

 

Tót Zoltán helyettes tűzoltóparancsnok annyival egészíti ki a beszámolót, hogy ő szeptember 1-től 

látja el a feladatokat. Az adott térség tűzvédelmének tűzbiztonsága 22 volt 11 tűz 11 műszaki mentés 

2018-ban.  

 

Kendrovszki József képviselő megköszöni a beszámolót, sok sikert kíván a továbbiakban is. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester szintén megköszöni a munkát, amit Csörög településért 

tettek. 

 

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

a következő határozatát:  

 

 

 

 

 



 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

42/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

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

parancsnokság 2018. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolót. 

Határidő: 2019. június 17. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

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

parancsnokát az 1. pont szerinti döntésről.  

Határidő: döntést követő 5 munkanap  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

2. NAPIREND 

Döntés a területi védőnő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről 

szóló határozat hatályon kívül helyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő  

írásos kérelme szerint 2019. november 1. napjától nyugdíjba kívánt vonulni, amelyhez a jogosultsági 

idő igazolásáról szóló nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv határozatát is becsatolta. Ennek alapján az 

összesen 8 hónap felmentési idő kezdete 2019. március 01., a közalkalmazotti jogviszonya 

megszűnésének időpontja pedig 2019. október 31. napja volt. A védőnő asszony kérelme szerint a 

képviselő-testület a 17/2019. (III.18.) Képviselő-testületi határozatában az alábbiakról döntött: 

„Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sulyánné Kalácska Katalin 

védőnő közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel megszünteti. A felmentési idő kezdő időpontja 

2019. március 01. napja, a munkavégzés alóli mentesítés időtartama 2019. július 01. – 2019. október 

31. napja közötti időszak.  

Határidő: 2019. március 18.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester” Sulyánné Kalácska Katalin írásban jelezte, hogy 

visszavonja nyugdíjazási kérelmét és kéri az ügyben keletkezett határozat hatályon kívül helyezését. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

Sulyánné Kalácska Katalin védőnő elmondja, hogy döntését  elsősorban a helyettesítés 

megoldatlansága miatt gondolta át.  

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

43/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Sulyánné Kalácska Katalin 

védőnő közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésről szóló 17/2019. (III.18.) 

Képviselő-testületi határozatát hatályon kívül helyezi. 

Határidő: 2019. június 17. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  



 

3. NAPIREND 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Óvoda 2019/2020. nevelési évben indítható óvodai csoportokról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

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

törvény 8. § (l) bekezdésében foglaltak szerint az óvoda a gyermek hároméves korától a 

tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik 

életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi 

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

ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi 

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

augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy 

órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére és az óvodavezető, valamint a 

védőnő egyetértésével, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig 

felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, 

képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete indokolja. A Nktv. 49.§-a szerint az óvodai felvétel, 

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

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

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

felvenni, átvenni, amelynek körzetében lakik, vagy ahol szülője dolgozik. A felvételről, átvételről, 

valamint az óvodába felvett gyermekek csoportba való beosztásáról a szülők, és az óvodapedagógusok 

véleményének kikérése mellett az óvodavezető dönt. A Nktv. 83. § (2) bekezdése b) és d) pontja 

alapján a fenntartó dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, meghatározza az adott nevelési 

évben indítható óvodai csoportok számát. Ugyanezen törvény 4. számú melléklete szerint az óvodai 

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

intézményben elhelyezhető maximális gyermeklétszámot 75 főben –állapítja meg. Az intézményben 

2019. május 07.-08.-09. napokon lezajlott a 2019/2020. nevelési évre vonatkozó beíratás alapján a 

gyermeklétszám a következőképpen alakul:  

- az intézményből 19 gyermek megy iskolába,  

- az óvodában maradt gyermeklétszám 47 fő, ebből 6 fő tanköteles gyermek marad vissza óvodai 

nevelésbe, 

- az újonnan beíratott gyermekek száma 8 fő, ebből 7 fő december 31-ig tölti be a 3. életévét, 

- a szeptembertől várható gyermeklétszám: 54 fő. A fentieket figyelembe véve 2019. szeptember 1. 

napjától a köznevelési intézményben 3 óvodai csoport indítása szükséges. A csoportok működéséhez a 

költségvetési fedezetet a Nktv. 88. § rendelkezése szerint a központi költségvetés, a fenntartó, a 

működtető hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díja és a köznevelési intézmény más 

saját bevétele egészíthet ki.  Az intézményben a feladatellátáshoz engedélyezett és finanszírozott 

létszám a 2019. évi költségvetésben 11 fő, melynek összetétele 6 óvodapedagógus, 3 dajka, 1 

pedagógiai asszisztens, továbbá 1 óvodatitkár.      

  

Gáspár Tiborné óvodavezető az előterjesztés kapcsán elmondja, hogy az 54 főt kevésnek tartja, nem 

azért nem jöttek beiratkozni, mert nem ide akartak jönni, hanem sokat elköltöztek. Januártól 60 fő 

felett lesz a létszám. A 3 csoportra feltétlenül szükség lesz.  

 

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

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 



 

44/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

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

intézményben a 2019/2020. nevelési évben 3 csoport indítható és felkéri a Polgármestert az 

intézményvezető értesítésére.  

Határidő: 2019. június 17.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

4. NAPIREND 

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási megállapodásának 

módosítása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása a Társulási Tanács tagjainak jóváhagyásra megküldte az 

előterjesztéshez csatolt dokumentumok szerinti tartalommal a társulási megállapodás módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást az alábbiak miatt: 

 „A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testületei a társulási megállapodásban 

megfogalmazott közös céloknak megfelelően hatékony és eredményes tevékenység érdekében 

szervezik és oldják meg, hangolják össze a települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti 

alapfeladatait.  A jelenleg hatályos megállapodás 15. pontja településenként felsorolja azokat a 

szolgáltatásokat, melyeket a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása által 

fenntartott ESÉLY Szociális Alapellátási Központ a településeken nyújt. Kérem a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni. 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

45/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja - az előterjesztés mellékletei 

szerinti tartalommal - a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási 

megállapodás módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást. 

2. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a döntésről szóló határozatot küldje meg a 

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökének.   

Határidő: 2019. június 17., ill.  2019. június 25.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

5. NAPIREND 

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési 

előirányzatának módosítása és 2018. évi költségvetési beszámolója 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, a Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak 

Többcélú Társulása a Társulási Tanács tagjainak, így önkormányzatunknak is megküldte a Társulás 



2018. évi költségvetésének év végi előirányzat módosítását, valamint a 2018. évi költségvetési 

beszámolóját. Az előirányzat módosítást az 1. számú melléklet és a 2018. évi költségvetési beszámolót 

a 2. számú melléklet szerinti tartalommal terjesztem be a Képviselő-testület elé jóváhagyásra. Kérem a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a előterjesztést vitassa meg és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

46/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 2018. 

december 31. napjával 179.351.226 Ft-ról 183.083.462 Ft-ra, - ezen belül az Esély Szociális 

Alapellátási Központ esetén 152.173.010 Ft-ról 150.420.960 Ft-ra, míg a Társulás (költségvetési 

szerv) tekintetében 153.336.705 Ft-ról 153.858.825 Ft-ra - módosítását jóváhagyja. 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása 2018. évi költségvetési beszámolóját 179.300.333 Ft bevételi 

főösszeggel és 178.010.202 Ft kiadási főösszeggel jóváhagyja. 

Határidő: 1., 2. 2019. június 17.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

6. NAPIREND 

ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és 

Működési Szabályzatának módosítása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulás a Társulási Tanács tagjainak 2019. május 27-én jóváhagyás 

céljából megküldte az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Szakmai Programjára, valamint 

Szervezeti és Működési Szabályzatára vonatkozó módosított tartalmú dokumentumokat, melyek jelen 

előterjesztés mellékletét képezik. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati javaslatot 

szíveskedjen elfogadni. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

47/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Társulási Tanács tagja egyetért az 

ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Szakmai Programjának, valamint Szervezeti és Működési 

Szabályzatának az előterjesztés szerinti tartalommal történő jóváhagyásával. 

Határidő: 2019. június 17. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



 

7. NAPIREND 

Döntés a Magyar Falu Program pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyar Falu Program célja az 5000 fő 

alatti települések népességmegtartó és - növelő erejének erősítése, hogy a vidéken, kistelepüléseken 

élő emberek életminősége a lehető legmagasabb legyen, a közszolgáltatások elérhetősége a legkisebb 

településeken is lényegesen javuljon.  2019-ben legalább 150 milliárd forintot fordít a Kormány a 

Magyar Falu Program megvalósítására az alábbi alprogramokban: 

- szolgálati lakás, 

- bölcsődefejlesztés, 

- óvodafejlesztés, 

- óvodaudvar, illetve óvodai sport, 

- orvosi rendelő, orvosi eszköz, 

- orvosi ellátást segítő eszköz, 

- polgármesteri hivatal felújítás, 

- belterületi járdafelújítás anyagtámogatása, belterületi útfelújítás, 

- sportparkok építése, 

- temetőfejlesztés, 

- eszközfejlesztés közterület karbantartására, 

- falubusz (falugondnoki) program, 

- helyi közösségi terek fejlesztése történelmi egyházak bevonásával – a helyi identitástudat erősítése, 

- nemzeti és helyi identitástudat erősítése önkormányzatok és nemzeti kulturális intézmények 

bevonásával, 

- okospontok kialakítása. 

 

 A Magyar Falu Program keretében a lehetőségeink és fejlesztési terveink alapján az alábbi hat 

alprogramban javaslom pályázat előkészítését és benyújtását: 

1. Szolgálati lakás program: (jegyző, pénzügyi munkakörben foglalkoztatott önkormányzati 

köztisztviselő, óvodapedagógus, felsőfokú, végzettségű bölcsődei kisgyermeknevelő, körzeti 

megbízott számára): közfeladatot ellátó személy részére lakhatás biztosításának támogatása 

érdekében önkormányzati tulajdonban álló ingatlan felújítását, új  épület építését segíti, amely 

ingatlant az adott közfeladatot ellátó személy számára az önkormányzat szolgálati lakás 

céljából rendelkezésre bocsát a  

közfeladat betöltése idejéig.  

Támogatás maximális összege: 30 millió forint. Várható kiírás: 2019.IV. negyedév. 

2. Orvosi eszköz program: orvosi eszközállomány fejlesztése.  

Támogatás maximális összege: 2 millió forint.              

3. Belterületi útfelújítás: Kizárólag önkormányzati tulajdonban lévő belterületi utak felújítása, 

szilárd burkolattal való ellátása, portalanítása.  

Támogatás maximális összege: 30 millió forint. Várható kiírás: 2019. II-III. negyedév. 

4. Eszközfejlesztés közterület karbantartás: Új eszközök/munkagépek beszerzése, amelyek 

hozzájárulnak a közterületek megfelelő karbantartásához, közparkok, járdák, járda melletti 

zöldterületek, emlékhelyek fenntartásához, gondozásához.  

Támogatás maximális összege: 15 millió forint. Várható kiírás: 2019. II.-III. negyedév. 

5. Óvodai udvar: Óvoda udvarainak felújítása, bővítése, óvodai eszközök és felszerelések 

beszerzése.  

Támogatás maximális összege: 5 millió forint. Várható kiírás: 2019. III. negyedév. 

6. Óvodai sport. Részvétel az „Irány a pálya” programban, melynek keretében egy darab, 8x16 

méteres, rektorán borítású, többfunkciós sportpálya építése, óvodai sporteszközök vásárlása és 

telepítése.  



Támogatás maximális összege: központi beszerzés szerint. Várható kiírás: 2019.III. 

negyedév. 

A pályázható alprogramok esetében még nem jelentek meg a pályázati felhívások.   Kérem a 

Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésben szereplő hat alprogramra vonatkozó pályázat 

benyújtását – a pályázati kiírást követően - a megjelölt összeghatár figyelembevételével támogatni 

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

elfogadni.   

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

48/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot kíván benyújtani a Magyar Falu 

Program szolgálati lakás, orvosi eszköz, belterületi útfelújítás, eszközfejlesztés közterület 

karbantartására, óvodai udvar és óvodai sport alprogramokra. 

Határidő: pályázati kiírás szerint 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

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

összefüggő képviselő-testületi döntések előkészítésére és beterjesztésére. 

Határidő: pályázati kiírás szerint, illetve értelemszerűen 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. NAPIREND 

Tulajdonosi döntés önkormányzati ingatlanban lévő helyiség használatba adásáról (körzeti 

megbízotti iroda) 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a 2019. május 07.-én megtartott képviselő-

testületi ülésen a körzeti megbízott irodával kapcsolatos kérdés vonatkozásában, a szerződés 

előkészítéséhez szükségessé vált egy képviselő-testületi döntés  

- a rendelkezésre bocsátott iroda méretéről, 

- átadásának határozott, vagy határozatlan időtartamra történő átadásáról, valamint 

- a bérleti díj megjelöléséről, még akkor is, ha csak jelképes összegben kerül megállapításra. A Pest 

Megyei Rendőrfőkapitányság Vác Rendőrkapitánysága és az Önkormányzat között létrejövő 

szerződéskötéshez a Képviselő-testület döntésén kívül szükséges még csatolni a Polgármester aláírási 

címpéldányát, a tulajdoni lapot, valamint a helyiség alaprajzát is. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet 

az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 1 nem, 0 tartózkodás 

 

49/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Pest Megyei Rendőrfőkapitányság Vác 

Rendőrkapitánysága részére a község közigazgatási területén körzeti megbízotti feladat ellátásához a 

- 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. szám alatti (1505.hrsz-ú) önkormányzati tulajdonú ingatlan 18.72.m2 

alapterületű helyiségét, 



-  határozatlan időtartamra, 

- 1.000.- Ft/hó bérleti díj összeggel  

használatba átengedi.     

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szerződéskötéssel kapcsolatos szükséges intézkedések 

megtételére és felhatalmazza a szerződés aláírására. 

Határidő: 1. 2019. június 17. 2. a döntést követő 30 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

9. NAPIREND 

Engedményezési szerződés jóváhagyásának tudomásul vétele 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Drobinoha Tamás a Moha-Gép Kft. 

Ügyvezetője 2019. május 28.-án kelt levéllel kereste meg az önkormányzatot, amelyben kérte az un. 

engedményezési szerződés aláírását az un. jóteljesítési garancia tekintetében. A megküldött szerződés 

tévesen tartalmazza az engedményezés határidejét, egyébiránt Dr. Nyitrai Judit Ügyvéd asszony - a 

megküldött dokumentációt áttekinttetve- javaslatot tett annak aláírására. Bízom benne, hogy a javított 

szerződést mihamarabb megkapjuk. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatot elfogadni 

szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

50/2019. (VI.17.) Képviselő-testületi határozat 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja az engedményezési szerződés 

aláírását. 

Határidő: 2019. június 17.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

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

kapcsolatos szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. július 17.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

10. NAPIREND 

Egyebek 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester Riba Istvánné szociális főelőadó levelét olvassa fel, 

melyben tájékoztatást ad arról, hogy a Takarék Bank Sződi Fiókja által kapott jelzés értelmében 2019. 

május 06.-tól a betétdíj jogszabályok változása miatt, már nem lehetséges a kiskorú gyermek nevére 

takarékbetétkönyvet nyitni. A takarékbetétkönyv, mint megtakarítási forma megszűnt. A Csörögi 

Újszülött támogatás és a Tanulmányi támogatás névre szóló betétkönyvekbe való elhelyezése ezzel 

idejét múlta. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2016.(III.23.) önkormányzati 

rendelete 15.§ d) és f) pontjai ennek értelmében felülvizsgálatra szorulnak. A soron következő 

Pénzügyi Bizottsági és Szociális Bizottsági üléseken, valamint a Képviselő-testület ülésén javaslom a 

rendelet felülvizsgálatát és módosítását.  A jogszabályoknak megfelelően jelenleg Takarékszámla 



betét nyitható a szülő nevére, ahol a gyermek a kedvezményezett és a szülő nyilatkozhat arról, hogy a 

gyermeke 18 éves koráig nem kíván a betétből kivenni. Ezen a nyilatkozat megtételére azonban nem 

kötelezhető. Mivel a tanulmányi támogatás középiskolás gyermekek részére került betétkönyvbe való 

elhelyezésre ezért ezt az összeget készpénzben történő kifizetésre, míg a Csörögi Újszülött gyermekek 

támogatását készpénzben való kifizetésre vagy természetbeni juttatásként történő támogatásként 

javaslom. 

Kéri, hogy a testület gondolkodjon el a következő ülésre arról, hogy milyen formában kívánja adni a 

támogatást.  

Dr. Bonyhády Elemér László képviselő két észrevételt szeretne tenni.  

- A Kisfaludy utcában a 4 közlekedést segítő tükör mind össze van törve. Javasolja, ne 

cserélgessük.  

- Mikor lesz kerítés az orvosi rendelő körül?  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy már kimérettük a területet. Sajnos az anyag 

megvételén kívül a kerítés munkadíja is jelentős költséget jelent. Bízik benne, hogy sikerül anyagi 

forrást rá találnia.  

 

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

2019. június 17-i rendkívüli nyílt ülését 18 óra 58 perckor bezárta.  

 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testült 2019. június 17-i rendkívüli nyílt üléséről készült 

jegyzőkönyv lezárva 19 óra 05 perckor.  

 

 

 

 

  

     Hegedűsné Kripák Ildikó              Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                        jegyző 

 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Grancsa Péter képviselő                              


