JEGYZİKÖNYV
a Képviselı-testület 2015.január 27.-én megtartott nyilvános ülésérıl

Tartalmazza: 1-20./2015.(I.27.) számú határozatokat
1.-2./2015.(I.27.) számú rendelet

JEGYZİKÖNYV
Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. január 27. megtartott
nyilvános ülésén.
Az ülés helye: Mővelıdési Ház, 2135 Csörög, Arany J. u. 53.
Jelen vannak:

Hegedősné Kripák Ildikó
Gergely László
Antal Péter
Pataki Ferenc Józsefné

Tanácskozási joggal: dr. Törıcsik Edit

polgármester
alpolgármester
képviselı
képviselı
jegyzı

További jelenlévık: jelenléti ív szerint.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester köszönti a megjelenteket. megállapítja, hogy a
képviselı-testület 4 tagja jelen van, az ülés határozatképes. Tájékoztatja a jelenlévıket arról, hogy
Grancsa Péter, Dr. Bonyhády Elemér és Heltai Zsófia képviselık betegségre hivatkozva, jelezték
távolmaradásukat.
Felkéri a jegyzıkönyv hitelesítésére Pataki Ferencné képviselıt.
A képviselı-testület 4igen szavazattal, egyhangúan megválasztja jegyzıkönyv hitelesítınek Pataki Ferencné
képviselıt.
Ez után kéri, hogy a kiküldött napirendi pontokhoz plusz egy pontot 21. napirendi pontként
vegyen fel a képviselı-testület. A tárgya Veresegyházi Kistérségi Önkormányzatainak Többcélú
Társulása Társulási Megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálata és módosítása.
A Képviselı-testület 4 igen szavazattal, egyhangúan jóváhagyja az alábbiak szerinti napirendet:
Jóváhagyott napirend:
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: polgármester
2. Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekrıl
Elıterjesztı: polgármester
3. Tájékoztatás a közmunkások feladatellátásáról
Elıterjesztı: alpolgármester
4. Tájékoztatás a térfigyelı kamerarendszerrıl ( szóbeli )
Elıterjesztı: polgármester
5. Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015- évi munkaterve
Elıterjesztı: polgármester
6. Fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotása - Babakötvény
Elıterjesztı: polgármester
7. Községi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
8. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: polgármester
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9. Alapítvány alapítása
Elıterjesztı: polgármester
10. Családgondozó foglalkoztatási idejének növelése
Elıterjesztı: polgármester
11. Mővelıdés-szervezıi feladatok ellátása
Elıterjesztı: polgármester
12. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde tornatermének 3. fél általi használatának
megtiltása
Elıterjesztı: polgármester
13. Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde óvodai beíratás idıpontjának
meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
14. Önkormányzati telkek hasznosítása
Elıterjesztı: alpolgármester
15. Polgármesteri biztosítás
Elıterjesztı: polgármester
16. Szécsi Ignác köztemetése
Elıterjesztı: polgármester
17. Tárgyi eszközök beszerzésének jóváhagyása
Elıterjesztı: polgármester
18. Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Elıterjesztı: polgármester
19. Belsı ellenırzési terv 2015.
Elıterjesztı: polgármester
20. Érintésvédelmi és munkavédelmi felülvizsgálat
Elıterjesztı: polgármester
21. A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
22. Megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálata és módosítása
23. Egyebek
1. Beszámoló a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni. Mivel
kérdés, hozzászólás nem volt, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a
következı határozatát.
Szavazatarányok:
4igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a lejárt határidejő
határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót.
A határozat végrehajtást nem igényel.
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2.Tájékoztató a lejárt határidejő határozatok végrehajtásáról
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester az elıterjesztést nem kívánja kiegészíteni.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
2/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a két ülés között tett
intézkedésekrıl szóló tájékoztatást.
A határozat végrehajtást nem igényel.
3.Tájékoztatás a közmunkások feladatellátásáról
Elıterjesztı: alpolgármester
Gergely László alpolgármester elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottsági ülésen elmondta az érveit,
hozzáfőzni valója nincs.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
3/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága elfogadja a tájékoztatást a
közmunkások feladatellátásáról.
A határozat végrehajtást nem igényel.
Szavazatarányok:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4.Tájékoztatás a térfigyelı kamerarendszerrıl (szóbeli )
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester átadja a szót Antal Péter képviselınek
Antal Péter képviselı elmondja, hogy módosítani kellett a kamera rendszer kitelepítését. Ahhoz,
hogy az ELMŐ engedélyeztesse a kamerák felszerelését, kérelmet nyújtottak be a MÁK-hoz,
körzeti megbízottal körbe járták a helyszíneket, polgármesternı benyújtja a kérelmet a
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Belügyminisztériumba, és csak ezek után lehet az ELMŐ-tıl várni az engedélyeztetést. Az ELMŐ
engedélye után lehet csak telepíteni a kamerákat. Ez az egész folyamat kb. 4 hónapig tart.
Pataki Ferencné képviselı megkérdezi, ki fogja figyelni a kamerákat?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester válasza, a körzeti megbízót és elmondja, hogy
tudomása szerint több kamerás rendszer fog mőködni, mert Kis Csörög is szeretne kamerát akár
saját költségen is
Antal Péter képviselı igen 11 kamera lesz behozva, és ha majd szeretnénk bıvíteni, akkor, lesz
rá lehetıség egész 20 kameráig, nehézségbe ütközik a kivitelezés, ki kell vizsgálni, hogy kell
átjátszó vagy sem.
A Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza a következı határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás

4/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a beszámolót.
5.Csörög Község Önkormányzat Szociális Bizottság elnökének beszámolója
Elıterjesztı: polgármester
Pataki Ferencné Szoc. Biz. elnöke tájékoztatja a Képviselı-testületet, hogy 2015.november 26.
–án tartottak egy rendkívüli ülést ahol megalakult az Idısek Tanácsa. Feladatuk figyelni az
idısembereket, segítıház megszervezése, aminek keretében kisebb házimunka ellátását, orvoshoz
kisérést, vásárlást végeznek el önkéntesek. 2015.január 21.-i ülésen elbírálták a szociális tőzifa
kérelmeket valamint 1fı méltányossági közgyógyellátását.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy elindult a faluba a civil önkéntesség,
kezd kialakulni az egymásért való segítség, egyre többen járnak fogadóórára és kérik a segítséget.
Gondolkodtunk egy ingyenes jogtanácsadáson is, ami egyelıre havonta egyszer lenne.
Pataki Ferencné Szoc. Biz. elnöke elmondja, hogy sok a jószívő ember többen is segítenének,
csak lassan indul be a folyamat.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester: kérdés, hozzászólás van-e?
Mivel nincs további észrevétel és hozzászólás, a Képviselı-testület az alábbi szavazatarányokkal
meghozza a következı rendeletét.
Szavazatarányok:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
5/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a beszámolót.
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6.Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015- évi munkaterve
Elıterjesztı: polgármester
Antal Péter képviselı felolvassa a PÜB által hozott határozatot a Képviselı-testület 2015. évi
munkatervérıl.
Miután több kérdés, hozzászólás nincs a képviselık az alábbi határozatot hozzák.
Szavazatarányok:
4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
6/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Képviselı-testületének
2015.- évi munkatervét
7.Fiatalok életkezdési támogatásáról szóló rendelet megalkotása - Babakötvény
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy kiemelt figyelmet kell fordítani
településünk fiataljainak megtartására, életkezdésük támogatására. Ezért javaslom, hogy az
Önkormányzat a jövıben támogassa helyi fiataljaink életkezdését. Köszöni PÜB támogatását és
felkéri, Antal Péter képviselıt olvassa fel a határozatukat.
dr. Törıcsik Edit jegyzı elmondja, hogy PÜB kérésére a rendelet c pontjába a „ születése
napjától ” kifejezést kicserélte a „ születésekor”kifejezésre.
Pataki Ferencné Szoc. Biz. elnöke korrekt javaslatnak látja, örülök, hogy nem csak a szegények
kapnak.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester jó dolog, köszönöm a támogatást- javasolja, hogy
szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének
1/2015. ( II.1. ) számú önkormányzati rendelete

a csörögi fiatalok életkezdési támogatásáról
A rendelet tervezet és a jóváhagyott rendelet szövege a jegyzıkönyv mellékletét képezi.
8.Községi kitüntetések adományozásáról szóló rendelet módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy biztosan lesz olyan, akit kilehet
tüntetni, de a díjjal járó 100.000 Ft.-os támogatást levennék 50.000 Ft.-ra.
Antal Péter képviselı felolvassa a PÜB által hozott határozatot, amelyben elfogadják a
javaslatot.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester - javasolja, hogy szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
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Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének
2/2015. ( II.1. ) számú önkormányzati rendelete
a községi kitüntetések adományozásáról szóló 5/2008. (IV.1.) rendeletének
módosításáról
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében
biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés i) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva, továbbá Magyarország címerének és zászlajának
használatáról, valamint állami kitüntetéseirıl szóló 2011. évi CCII. törvény 23.§ (1) bekezdésében
és 24. § (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következıket rendeli el:
1.§ (1) a Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 5/2008 (IV.1.) rendelete a
községi kitüntetések adományozásáról 6/B § (6) bekezdése a következıkre szerint módosul:
(2) A díjjal oklevél és 50.000 Ft. pénzügyi támogatás jár, melynek felhasználásáról a díjazott dönt.
2.§ A rendelet 2015. február 1. napján lép hatályba.
3.§ A rendelet hatályba lépésével egyidejőleg Csörög Község Önkormányzata Képviselıtestületének 5/2008. (IV.1.) önkormányzati rendelete a községi kitüntetések adományozásáról
6/B § (6) pontja hatályát veszti.
9.Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde Alapító Okiratának módosítása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja,bı tájékoztatást kaptak a képviselı társak,
áttanulmányozták, kéri PÜB tagját olvassa fel az általuk hozott határozatot.
Antal Péter képviselı felolvassa a határozatot.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
7/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 8. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a nemzeti köznevelésrıl szóló 2011.
évi CXC. törvény 21. § (3) bekezdése, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 5. § (1)-(2) bekezdései, valamint a nevelési-oktatási
intézmények mőködésérıl és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.
31.) EMMI rendelet alapján a Csiri-biri Napközi Otthonos Óvoda Csörög 2010. augusztus 30án kelt Alapító Okiratát 2015. február 1. hatállyal az alábbiak szerint módosítja:
Az Alapító Okirat 7. pontja helyébe az alábbi lép:
A költségvetési szerv
7. Alaptevékenységek kormányzati funkciók szerinti besorolása:
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081045
082091
082092
086090
091110
091120

091130
091140
096010
104030
104060
107080

Szabadidısport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
Közmővelıdés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
Közmővelıdés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Mindenféle egyéb szabadidıs szolgáltatás
Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Sajátos nevelési igényő gyermekek óvodai nevelése, ellátása
Az intézmény ellátja azon különleges bánásmódot igénylı gyermeket, aki a
szakértıi bizottság szakértıi véleménye alapján érzékszervi, enyhe,
középsúlyos értelmi vagy beszédfogyatékos, több fogyatékosság együttes
elıfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlıdési zavarral ( súlyos tanulási, figyelem vagy
magatartásszabályozási zavarral) küzd
Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
Óvodai nevelés, ellátás mőködtetési feladatai
Óvodai intézményi étkeztetés
Gyermekek napközbeni ellátása
A gyermekek, fiatalok és családok életminıségét javító programok
Esélyegyenlıség elısegítését célzó tevékenységek és programok
Hátrányos helyzető gyermekek életminıségét javító programok

A költségvetési szerv vállalkozási tevékenységet nem folytathat.
Határidı: 2015.02.01.
Felelıs: polgármester
10.Alapítvány alapítása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény valamint az ágazati jogszabályok számos olyan önkormányzati feladatot
határoznak meg, amelyek ellátásához szükséges forrás csak szők keretek között áll az
önkormányzat rendelkezésére. Ugyanakkor egyes feladatok ellátása hatékonyabban biztosítható
alapítvány alapításával és az alapítvány rendelkezésére bocsátott önkormányzati és civil támogatás
igénybevételével. A képviselı-testülettıl a jelen határozat elfogadásával az elıkészítı munkálatok
elkezdésére kérünk felhatalmazást.
Pataki Ferencné képviselı elmondja, hogy errıl már volt szó és akkor akadályba ütközött ez a
javaslat.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy most már nincs akadálya, ez az
alapítvány a csörögi gyerekekért lesz, nem kifejezetten az óvodásokért.
Antal Péter képviselı felolvassa a PÜB határozatát.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
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8/2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzatának képviselı-testülete egyetért azzal, hogy a csörögi óvodásokért
önkormányzati alapítású alapítvány létrehozására kerüljön sor.
Felhatalmazza a Polgármestert, hogy az alapítvány alapításához szükséges elıkészítı
munkálatokat megkezdje azzal, hogy
Alapítvány neve:
Székhelye:
Célja:

Céljára rendelt vagyona:
Kuratórium tagjainak száma:

Csörögi Óvodásokért Alapítvány
2135 Csörög, Akácfa u. 30.
nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
óvodába járó gyermekek testi, szellemi fejlıdésének
elısegítése,
óvodai nevelés tárgyi feltételeinek javítása, berendezési
tárgyak, játékok beszerzése,
gyermekek egészséges életmódra nevelése, sportolási
lehetıségek biztosítása,
nevelési, kulturális, oktatási és sport programok szervezése
100.000.-Ft, amelyet az önkormányzat induló vagyonként
biztosít
5 fı, elnökét és tagjait a képviselı-testület választja meg

a fentiek szerint kerüljön meghatározásra.
Felkéri a Polgármestert, hogy az alapítvány alapító okirata ezen adatok felhasználásával és az
önkormányzat jogi képviselıjének bevonásával elıkészítésre kerüljön azzal, hogy az alapító okirat
elfogadásáról, a kuratórium elnökének és a kuratórium tagjainak a megválasztásáról a képviselıtestület a szükséges okiratok elıkészítését és képviselı-testület elé terjesztését követıen fog
döntést hozni.
Határidı: 30 nap
Felelıs: Polgármester

11.Családgondozó foglalkoztatási idejének növelése
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester a PÜB bizottság kérésére meghívta a Veresegyház
Kistérség Esély Szociális Alapellátási Központ intézmény vezetıt Nagyné Gódor Csillát, valamint
Sarkantyús Szidónia családsegítıt, hogy számoljanak be a tervezett költségrıl.
Nagyné Gódor Csilla elmondja, hogy amikor átvették a családsegítést, az elızı szolgálattól
kértek egy részletes kimutatást az eltartottakról, amit meg is kaptak decemberbe, viszont május
júniusba kiderült, hogy az iratok fele nem volt meg. Akkor úgy tőnt, hogy elég a 4 órás
foglalkoztatás, azóta olyan mennyiségő irat anyaggal kell dolgozni, amit 4 órában nem, lehet
ellátni. Ennek jogszabályos háttere van, ha most önök nem szavazzák meg akkor is tenni kell
valamit, mert rendelet szerint egy családsegítı 25 családot és 45 gyereket láthat el, míg csak
Csörögben 30 család és 65 gyerek szorul segítségre. Csörög éves forgalma 223 család és 1915
gyerek. Szidónia Veres és Csörög között ingázik, Veresen szinte nincs, ellátottja ezért csak Csörög
ellátottjai marad neki, akik sajnos olyan sokan vannak, hogy kell a 8 órás foglalkoztatás. Eddig
Veres fizette a bérét,ezután Csörög kell kigazdálkodja. Jogszabály írja elı a 8 órát és törvény
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szerinti bért kapna. Szidónia nagyon lelkiismeretes, jó, hogy itt lakik viszont nehezítı körülmény
is, este is és még hétvégén is felveszi a telefont, ott segít, ahol szükség van rá. Csörög a
legveszélyeztetıbb települések közzé tartozik hátrányos szinten, ezért többet is nyújtunk a
lakosságnak. Tavaly 13 osztásunk volt 2.204.000Ft. értékben, 3275 fınek. A következı kérésre
válaszolva a gyermek jólétis feladata közé tartozik a gyerekneveléssel való problémák megoldása,
mint az iskolakerülés, drog, családba fogadás valamint prevenciós programok, családsegítı
feladata az aktív korúakkal való foglalkozás, problémák megoldása.
dr. Törıcsik Edit jegyzı megkérdezi,hogy ez az összeg bruttó vagy nettó?
Nagyné Gódor Csilla ez bruttó, de ezt a feladatot akkor is el kell látni, ha egyedül, csinálják.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy ez lesz a tanuló pénzünk, meg fogjuk
nézni elölrıl hátra, és meglátjuk, hogy fogunk jobban járni, fent tartjuk mi az intézményt vagy
tovább a társulás fogja ezt a feladatot ellátni, mivel ez egy kötelezı feladat.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs, több hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás

9./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul/ nem járul hozzá,
hogy a Veresegyház Kistérség ESÉLY Szociális Alapellátási Központ a
gyermekjóléti és családsegítıi feladatok ellátását 2015. március 1. napjától napi 8
órában végezze.
Csörög Község 2015. évi költségvetésébe a feladatok ellátására bruttó 2.000.000 Ft
és járulékai hozzájárulást tervezünk.
Határidı: 2015.03.01.
Felelıs: polgármester

12.Mővelıdés-szervezıi feladatok ellátása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja kötelezı a helyi közmővelıdési
tevékenység támogatása, kulturális szolgáltatás, ezért javasolja Iványi Károlynét, mint mővelıdés
szervezıt, aki többek között szervezéssel, pályázat figyeléssel fog foglalkozni.
Pataki Ferenc Józsefné képviselı örömmel veszem a javaslatot, hisz Iványi Károlyné több
kitüntetéssel rendelkezik, több szervezés van már a neve mögött.
Antal Péter képviselı felolvassa a PÜB határozatát.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs, több hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.
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Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
10./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete hozzájárul Iványi Károlyné
megbízási szerzıdéssel történı feladatellátásához, napi 4 órában, havi bruttó 70.000
Ft/ hó összegért.
Csörög Község Önkormányzata a feladat ellátásához szükséges összeget a 2015. évi
költségvetésébe betervezi.
Határidı: 2015.02.01.
Felelıs: polgármester
13.Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde tornatermének 3. fél általi
használatának megtiltása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzat óvodájának
tornatermét eddig harmadik fél alkalmanként, díjfizetési kötelezettség nélkül használta.
Tapasztalatok szerint, a használók után az eredeti állapot visszaállítása (takarítás, rendeltetésszerő
használat biztosítása, személyzet biztosítása, a programok alatti felügyelet biztosítása,
energiaköltségek stb.) aránytalanul nagy terhet jelentettek az intézmény számára, valamint az
ÁNTSZ elıírásainak sem felel meg.
Ezért kérem a Tisztelt Képviselı-testületet, hogy határozatával tiltsa meg az óvodai tornaterem
használatát harmadik fél számára.
Antal Péter képviselı felolvassa a PÜB határozatát.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs, több hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.

Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
11./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda
Bölcsıde fenntartója jelen határozatával megtiltja, hogy az intézmény tornatermét harmadik fél
használja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
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14.Csörögi Csiri-biri Egységes Óvoda- Bölcsıde óvodai beíratás idıpontjának
meghatározása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az óvodai beiratkozásról
szóló jogszabályok a következık:
2011. évi CXC. törvény 83.§ (2) bekezdése alapján a fenntartó kizárólagos joga
- az óvodába történı jelentkezés módjáról és
- az óvodai általános felvételi idıpontról szóló döntés.
A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20a és május 20-a között kerülhet sor.
A képviselık a tájékoztatást tudomásul vették.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
12./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete, mint a Csiri-Biri Egységes Óvoda Bölcsıde
fenntartója a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 20. §-a alapján az óvodai beiratkozásra 2015.
április 8.-tól április 10.-ig terjedı idıszakot jelöli ki.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

15.Önkormányzati telkek hasznosítása
Elıterjesztı: alpolgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az önkormányzat birtokában
lévı parlagon heverı telkeket hasznosítani szeretnék a közmunka program keretében.
Kijelölnének 5 telket, amit közmunkásokkal mővelnék meg, majd az itt betakarított
termést meg kapnák, vagy állattartás céljából illetve kaszálóként mőködnének. Továbbá
javasolja a Kecskerágó ingatlanok bérbe adását napelemek hasznosítására.
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Antal Péter képviselı a cél a gazdagodás, további összegek befolyása.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja,
hogy szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
13./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete az önkormányzat saját
bevételeinek növelése érdekében, hatáskörét a polgármesterre ruházva,
felhatalmazza a polgármestert, hogy a vagyonkataszterben szereplı, forgalomképes
ingatlanokat hasznosítsa.
A hasznosítás részleteirıl, a pályázatok kiírásáról, az esetleges hasznosítási
szerzıdések megkötésérıl a polgármesternek beszámolási kötelezettsége áll fenn.
16.Polgármesteri biztosítás
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy,a polgármestert, ha e tisztségét
legalább két évig betöltötte végkielégítésként háromhavi illetményének megfelelı összegő juttatás
illeti meg,ezért az elırelátó, takarékos és körültekintı gazdálkodás figyelembe vételével javaslom a
következı konstrukcióban tervezést.
Egy biztosító az Allianz kínál elıtakarékoskodási lehetıséget az önkormányzatok számára, hogy a
végkielégítés kifizetése esedékességkor ne okozzon anyagi problémát, illetve ne veszélyeztesse az
önkormányzat gazdálkodását.
Az önkormányzatnak a polgármesteri jogviszony megszőnésekor nem egy összegben kell
elıteremtenie az esteleges végkielégítést, hanem havi részletekben győjti össze a pénz az esteleges
kifizetésekre.
Pataki Ferenc Józsefné képviselı Mi van, ha ismét megválasztanak?
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester: Amennyiben a polgármester ismét indul a
választásokon és újraválasztják, úgy az önkormányzatra, mint lejárati kedvezményezettre,
visszaszáll a biztosítási összeg. Ebbıl adódóan az önkormányzatot semmilyen veszteség nem éri.
Antal Péter képviselı mindenesetben pozitívan jön ki az Önkormányzat.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
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14./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy
legalább három biztosító társaságtól ajánlatokat kérjen be az úgynevezett
polgármesteri biztosítás ügyében.
Az önkormányzat számára legkedvezıbb ajánlatot tevıvel a biztosítási szerzıdést
kösse meg.
Határidı: 2015.03.01.
Felelıs: polgármester

17.Szécsi Ignác köztemetése
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester felolvassa az elıterjesztést, elmondja, hogy az
elhunyt testvérének igazából van jövedelme és ki tudja fizetni a temetést.
dr. Törıcsik Edit jegyzı környezettanulmány történt a néninél és kiderült, hogy
megoldható a fizetés.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester úgy gondolja, hogy a fellebbezést el kéne
utasítani, ezért kéri, hogy szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
15./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete úgy határoz, hogy Fuszéder Jánosné
(1945.03.27. ) Budapest XX. Ady Endre u. 97. szám alatti lakos fellebbezését elutasítja/
elfogadja.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester

18.Tárgyi eszközök beszerzésének jóváhagyása
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester Az elıírásoknak megfelelı feladatellátáshoz
szükséges volt a következı eszköz beszerzése:
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1. MS. 391 motoros főrész 178.950 Ft., összegért. amit sajnos elloptak, de már
fizetett a biztosító ezért újból meglehet vásárolni.
A beszerzésére fordított összeget Csörög Község Önkormányzata a 2015. évi
költségvetésébe betervezi.

Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
16./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a következı eszköz
megvásárlását hagyta jóvá:
1. MS. 391 motoros főrész 178.950 Ft. összegért.
A beszerzésükre fordított összeget Csörög Község Önkormányzata a 2015. évi
költségvetésébe betervezi.
Határidı: azonnal.
Felelıs: polgármester

19.Településrendezési eszközök felülvizsgálata
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy hatályos jogszabályok alapján a
Budapesti Agglomeráció Területrendezési Tervérıl szóló törvény hatálya alá esı településeknek
2015. december 31-ig jóvá kell hagyni az új, megváltozott jogszabályi környezetnek megfelelı
településrendezési eszközeit. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a meglévı rendelet hatályát
veszti, 2016. január 1-tıl- az új terv elkészültéig – a településnek nem lesz helyi építési
szabályzata. Csörög Község Önkormányzatának ezért szükséges a hatályban lévı
Településszerkezeti Terv felülvizsgálata, Településfejlesztési Koncepció felülvizsgálata, az
Integrált Településfejlesztési Stratégia megalkotása, a Helyi Építési Szabályzat felülvizsgálata.
Átadta Filip Frigyesnek tovább gondolásra, jelentıs pénzvonzata van ezért bekell tervezni a
költségvetésbe. Kérek felhatalmazást, hogy a 3 legjobb árajánlat közül kiválasszuk a legjobbat.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás

17./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete megbízza a polgármestert, hogy
árajánlatot kérjen a Csörögi Településfejlesztési Koncepció, Integrált
Településfejlesztési Stratégia, Településrendezési Terv, Helyi Építési Szabályzat
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esetleges módosítására és összességében a legkedvezıbb ajánlattevıvel kösse meg a
szerzıdést.
A Képviselı-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Településrendezési
Eszközök felülvizsgálatával kapcsolatos költségeket Csörög Község Önkormányzat
2015.évi. költségvetésébe betervezze.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármester
20.Belsı ellenırzési terv 2015.
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, a költségvetési szervek belsı
kontrollrendszerérıl és belsı ellenırzésérıl szóló 370/ 2011.
( XII. 31. ) Korm. Rendelet szerint helyi önkormányzatok esetében az éves ellenırzési tervet a
képviselı-testület a tárgyévet megelızı év december 31. napjáig hagyja jóvá.
dr. Törıcsik Edit jegyzı javasol 400.000Ft. betervezését, mert a normatíva igényléssel
van probléma, ezt kell rendbe tenni, legyen meg mindennek a gazdája.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester oda figyelek majd, hogy a belsıellenırzés
mennyire korrekt.
Antal Péter képviselı felolvassa a PÜB határozatát.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás

18./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testületének 2015. évi belsı ellenırzési terve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Áfa bevallás ellenırzése
Vagyonnyilvántartás ellenırzése
Adócsoport munkájának ellenırzése
Kötelezettség vállalás rendjének ellenırzése
Normatíva igénylés vizsgálata
Intézményi hatékonysági vizsgálat (hivatal, iskola, óvoda, stb.)

A Képviselı-testület felkéri a jegyzıt, hogy a kijelölt ellenırzési témákra együttesen és különkülön is kérjen be árajánlatot a Danubius Expert Audit Kft-tıl.
Csörög Község Önkormányzat 2015. évi költségvetésébe belsı ellenırzési feladatok ellátására
bruttó 400.000 Ft. összeget javaslok betervezni.
Felelıs: jegyzı
Határidı: azonnal
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21.Érintésvédelmi és munkavédelmi felülvizsgálat
Elıterjesztı: polgármester
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy ez kell szükséges, kötelezı feladat. Az
óvodánál a biztonsági fény mőködı képtelen. Az óvodánál a biztonsági világítás nem mőködik.
Az akkumulátorait nem lehet cserélni mivel gyártásukat megszüntették. (vélhetıleg már
felszereléskor kimenı széria lehetett.)
A tőz-és érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálattal kapcsolatosan három helyrıl kértünk
árajánlatot. Két helyrıl kaptunk választ melyet mellékelünk. Az árajánlatot tételesen kértük
épületeként, illetve felülvizsgálat fajtájaként.
Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
19./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
Csörög Község Önkormányzata eleget téve az érintésvédelemrıl szóló 22/2005. (XII.21.) FMM
rendelettel módosított 14/2004. (IV.19.) FMM rendelet elıírásainak illetve a tőzvédelmi
felülvizsgálatról szóló a 28/2011. (IX.6) BM rendelet rendelkezéseinek az önkormányzat
intézményeiben a tőz – és érintésvédelmi felülvizsgálatot és a szükséges javításokat Soós István
egyéni vállalkozótól ajánlata alapján bruttó 151.000 Ft. összegben megrendeli.
Felhatalmazza a polgármester a vállalkozási szerzıdés megkötésére.
Csörög Község Önkormányzat Képviselı-testülete a fenti összeget a 2015. évi költségvetésébe
betervezi.
Határidı: azonnal
Felelıs: polgármestere
22.A Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Társulási
Megállapodása (továbbiakban: Megállapodás) felülvizsgálata és módosítása
Elıterjesztı: polgármester

Hegedősné Kripák Ildikó polgármester: A hatályos Megállapodás III. 19) pontja szerint a
Megállapodást a Társulás tagjai módosíthatják, az önkormányzati választásokat követı 6 hónapon
belül felülvizsgálják. A Megállapodás felülvizsgálata megtörtént, a módosítása az önkormányzati
választásokat követıen a Társulás tagjainak és tisztségviselıinek sorában bekövetkezett
változások miatt, a Társulás által mőködtetett intézmény nevének változtatása miatt, továbbá az
Állami Számvevıszék „a települési önkormányzatok társulásának és feladatellátásának
ellenırzésérıl” készült jelentésében elıírt - a Társulás által készített - intézkedési terv 1.
pontjában foglaltak alapján vált szükségessé.
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Hegedősné Kripák Ildikó polgármester amennyiben nincs hozzászólás javasolja, hogy
szavazzanak.
Szavazatarányok:
4 igen,0 nem, 0 tartózkodás
20./2015.(I.27.) Képviselı-testületi határozat:
1.

Csörög Önkormányzat Képviselı-testülete elfogadja a Veresegyházi
Kistérség
Önkormányzatainak
Többcélú
Társulása
Társulási
megállapodásának fentiekkel történı módosítását és az egységes
szerkezetbe foglalt Társulási megállapodást.

2.

A Képviselı-testület felhatalmazza a Jegyzıt, hogy az elfogadásról szóló
képviselı-testületi határozatot legkésıbb 2015. január 20-ig juttassa el a
Társulás részére.

Határidı: 2015. január 20.
Felelıs: elnök
23.Egyebek
Egyéb észrevétel, hozzászólás, kérdés nem lévén Hegedősné Kripák Ildikó
polgármester az ülést bezárja.
A Képviselı-testület zárt ülésen folytatja a tanácskozást.
K.m.f.

Hegedősné Kripák Ildikó
polgármester

dr. Törıcsik Edit
jegyzı

A jegyzıkönyvet hitelesítem:
Pataki Ferenc Józsefné
képviselı
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