Csörög Község Önkormányzat
2135 Csörög, Akácfa utca 30.
Szám: 79-7/2019.

7.sz. Jegyzőkönyv
Készült: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.) szám
alatti épületében 2019. augusztus 26-én (hétfőn) 17.30 órai kezdettel megtartott rendkívüli
nyilvános Képviselő-testületi ülésről.
Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:
HATÁROZAT:
57/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat a Választási bizottságok tagjainak és
póttagjainak megválasztásáról
58/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat 2019. évi
közbeszerzési tervéről
59/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzat
Közbeszerzési és beszerzési szabályzata módosításáról
60/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat kamerarendszer kiépítésére kapott 40
millió forint kapcsán

RENDELET:
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2019. (VIII.27.) önkormányzati
rendelete Csörög Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019.(II.14.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Jegyzőkönyv
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. augusztus 26-án
megtartott rendkívüli nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár
2135 Csörög, Arany János utca 53.
Jelen vannak:
Hegedűsné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Kendrovszki József
Pataki Ferencné

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő

Tanácskozási joggal:

Chrobák Zoltánné dr. jegyző

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd
Sándorné vezeti.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 30 perckor megnyitja a rendkívüli képviselőtestületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 5 tagja jelen
van, Dr. Bonyhády Elemér és Grancsa Péter képviselők szabadságon vannak, jelezték
távolmaradásukat, megállapítja, hogy a rendkívüli ülés 5 fővel határozatképes. Javasolja,
hogy jelen jegyzőkönyvet Gergely László alpolgármester hitelesítse. A napirendi pontokat
szeretné kiegészíteni három témakörrel, kéri a Képviselő-testületi tagok támogatását.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. augusztus 26-i ülése kezdetén,
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet, valamint a
hitelesítő kijelölését, 5 igen szavazat, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta Csörög
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az alábbi:
NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2. Választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
3. Döntés Csörög Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
4. Döntés Csörög Község Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési szabályzata
módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5. Döntések meghozatala a kamerarendszer kiépítésére kapott 40 millió forint kapcsán
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
6. Egyebek

1. NAPIREND
Rendeletalkotás az Önkormányzat 2019 évi költségvetéséről szóló önkormányzati
rendelet módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó 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 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 az alábbiakban
indokolom: A 2019. június 30.-i pénzforgalmi információk alapján az eltelt időszakban
teljesült bevételek és kiadások szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő
igazítását, módosítását, a költségvetési egyensúly biztosítását.
A költségvetés módosított bevételi és kiadási főösszege 343.038.049 Ft. Az irányítószervi
támogatás duplázódása nélkül bevétel és kiadás összege: 227.083.665 Ft.
A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszege
1. Csörög Község Önkormányzata
224.827.930 Ft
2. Csörögi Polgármesteri Hivatal
54.204.450 Ft
3. Csörögi Csiri-Biri Óvoda
64.005.669 Ft
A költségvetés módosításának részletes bemutatását az előterjesztés 3. számú melléklete
tartalmazza. Az Önkormányzat 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
összegzését az előterjesztés 2. számú melléklete ismerteti. 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.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek figyelembe vételével az előterjesztést
megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Antal Péter pénzügyi bizottsági tag 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, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 8./2019. (VIII.27.)
önkormányzati rendeletét Csörög Község Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról
A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.

2. NAPIREND
Választási bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztása
Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2019.
október 13-ra tűzte ki a 2019. évi önkormányzati választásokat. A választások törvényes
lebonyolításában kiemelkedő szerepe van a Helyi Választási Bizottságnak és a
Szavazatszámláló Bizottságoknak. A választási eljárásról szóló törvény alapján a Helyi
Választási Bizottság három tagját és legalább két póttagot a települési önkormányzat
képviselő-testülete a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános
választásának kitűzését követően, legkésőbb 2019. szeptember 1.-ig választja meg;
személyükre a Helyi Választási Iroda vezetője tesz indítványt. A Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait és póttagjait a Képviselő-testület a 2018. évi országgyűlési választásokat
megelőzően már megválasztotta, amelyek az önkormányzati választásokon is ellátják a
szavazatszámlálással kapcsolatos feladatokat. Ugyanakkor az időközben történt személyi
változások (lemondás a bizottsági tagsáról összeférhetetlenség miatt) indokolják a korábbi
döntések felülvizsgálatát. Fentiek alapján a Helyi Választási Bizottság, valamint az 1. és 2. sz.
szavazókörök Szavazatszámláló Bizottsági tagjaira és póttagjaira a következők szerint teszek
javaslatot. Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti döntést
meghozni szíveskedjenek.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati
javaslatot szíveskedjen elfogadni.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester javasolja, hogy a határozati javaslatot módosítsuk,
a volt HVB tagjai munkájának megköszönésével.

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
57/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013.
évi XXXVI. törvény 23. §.-a alapján az alábbiak szerint megválasztja a Helyi Választási
Bizottság tagjait és póttagjait:
Helyi Választási Bizottság tagjai és póttagjai:
Tagok:
Dr. Kovács Gabriella Csörög, Szabadság u. 38.
Veres Mária Csörög, Kisfaludy u. 2.
Kovács Judit Csörög, Kiscsörögi u. 5.
Póttagok:
Pethő Éva Csörög, Arany J. u. 40.
Varga Júlia Csörög, Kiscsörögi u. 36.
Lőrik Hajnalka Csörög, Szabadság utca 3.
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete módosítja a 13/2018. (II.20.) és a
21/2018 (III.14.) sz. határozatait és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 24.
§ (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket megválasztja szavazatszámláló bizottságok
tagjává:
Dian Mihályné Csörög, Akácfa u. 14. tag
Oláh Károlyné Csörög, Vörösmarty u. 24. tag
Drenkovics Jánosné Csörög, Kossuth u. 5. tag
Kurucz Istvánné Csörög, Kossuth u. 7. tag
Roskovics Lászlóné Csörög, Kossuth u. 36. tag
Kovács Judit Ilona Csörög, Szabadság u. 38. tag
Madarász Lászlóné Csörög, Arany J. u. 24. póttag
Liptai Árpádné Csörög, Dukai u.4. póttag
Szép Valéria Csörög, Arany J. u. 8. póttag
Alföldi Jánosné Csörög, Kisfaludy u. 30. póttag
Felelős: jegyző
Határidő: azonnal
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kifejezi köszönetét a Helyi
Választási Bizottság 2014-ben megválasztott tagjainak az eltelt időszakban végzett
munkájukért. Felkéri a polgármestert, hogy a Képviselő-testület elismerő nyilatkozatát
juttassa el az érintetteknek.
Felelős: Polgármester
Határidő: 2019. szeptember 2.

3.NAPIREND
Döntés Csörög Község Önkormányzat 2019. évi közbeszerzési tervéről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők kötelezettsége,
hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített
közbeszerzési tervet készítsenek az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési
terv összeállításához a Közbeszerzési Hatóság elnökének 2013. szeptember 20-án kibocsátott
tájékoztatóján túl ebben az évben már figyelembe kell venni az elektronikus közbeszerzés
részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 7. § (5) bekezdésében foglalt
előírást is, amely meghatározza a közbeszerzési eljárások azon adatait, melyeket az
Elektronikus Közbeszerzési Rendszerbe való rögzítéskor a közbeszerzési tervnek tartalmaznia
kell. Jelen közbeszerzési terv ennek megfelelően tartalmazza a közbeszerzés tárgyát, a
közbeszerzés tervezett mennyiségét, a közbeszerzésre irányadó eljárási rendet, a tervezett
eljárás fajtáját, az eljárás megindításának tervezett időpontját, és a szerződés teljesítésének
várható időpontját, valamint az önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatának megfelelően a
döntés megindítására jogosult megnevezését. A közbeszerzési terv elkészítésekor figyelembe
kellett venni a Kbt. hatálya alá tartozó olyan - árubeszerzésre, szolgáltatás megrendelésre,
illetve építési beruházásra vonatkozó – beszerzési igényeket, amelyek megvalósítását az
Önkormányzat 2019-ben tervezi, illetve ahol a beruházás ütemezése miatt célszerű a
közbeszerzési eljárást már ez évben lefolytatni 2020. évi teljesítés mellett is. A közbeszerzési
tervben való szereplés ténye nem vonja maga után az adott közbeszerzésre vonatkozó eljárás
lefolytatásának kötelezettségét, illetve később felmerülő közbeszerzési igény vagy egyéb
változás felmerülése esetén lehetőség van a közbeszerzési terv módosítására. A közbeszerzési
terv nyilvános, azt a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban,
illetve az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzé kell tenni és legalább öt évig meg
kell őrizni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékletben szereplő éves összesített
közbeszerzési tervet az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
58/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja
Csörög Község Önkormányzatának 2019. évi közbeszerzési tervét.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

4.NAPIREND
Döntés Csörög Község Önkormányzat Közbeszerzési és beszerzési szabályzata
módosításáról
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselő-testület 2017.-ben
módosította közbeszerzési és beszerzési szabályzatát. Tekintettel arra a tényre, hogy az
önkormányzat több pályázatot nyújtott be, ill. több pályázatra kapott pénzügyi támogatást,
indokolt az e tárgyban kelt szabályzatát is felülvizsgálni. A felülvizsgált szabályzatot az
előterjesztés 1.sz. melléklete tartalmazza.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékletben szereplő Közbeszerzési
és beszerzési szabályzat módosítását.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következő határozatát:
Szavazatarányok:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
59/2019. (VIII.26.) Képviselő-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja
Csörög Község Önkormányzatának Közbeszerzési és beszerzési szabályzatának módosítását.
Határidő: 2019. augusztus 26.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

5.NAPIREND
Döntések meghozatala a kamerarendszer kiépítésére kapott 40 millió forint
kapcsán
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
Hegedűsné Kripák Ildikó 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 biztosít a Kedvezményezett által az államháztartásról szóló törvény
végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklete szerinti tartalommal
az ebr42 önkormányzati információs rendszerben rögzített, 462707 azonosító számmal
rendelkező Nyilatkozata alapján, az Ávr. 101/A. § (10a) bekezdésében foglaltak szerint. A
támogatás költségvetési forrása a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 42.

Gazdaságfejlesztési és felzárkózási programban érintett települések közbiztonsági
kamerarendszereinek kiépítése cím 10. Csörög Község Önkormányzata feladatainak
támogatása alcím elnevezésű előirányzata. A támogatást a Támogató utalványozása alapján a
Magyar Államkincstár 2019. augusztus 22. napján egy összegben az Önkormányzat fizetési
számlájára átutalta.
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:
5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
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

6.NAPIREND
Egyebek
Hegedűsné Kripák Ildikő polgármester örömét fejezi ki, hogy a Képviselő-testület jelenlegi
tagjai közül többen együtt kívánnak indulni a 2019. évi októberi önkormányzati választáson.
Köszönetét fejezi ki a jelenlévőknek, hogy együtt valósították meg a beruházásokat,
pályázatokat, amelyek segítségével Csörög Község épült és szépült. A honlapon is közzé
teszi, hogy polgármesterként ismételten megméretteti magát képviselő társai támogatásával.
Bízik benne, hogy az elkövetkezendő 5 év alatt együtt további sikereket érnek el.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselőtestület 2019. augusztus 26-i rendkívüli nyílt ülését 18 óra 25 perckor bezárta.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testült 2019. augusztus 26-i rendkívüli nyílt üléséről
készült jegyzőkönyv lezárva 18 óra 30 perckor.
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