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Tartalmazza: 19-24/2017. (V.24.) számú PÜB határozatokat 

 



 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2017. május 24-án 17 órakor megtartott nyílt ülésén.  

 

Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.)  

 

Jelen vannak: Dr. Bonyhády Elemér                elnök 

  Némethné Vadócz Erika  tag 

  Antal Péter     tag 

 

Tanácskozási joggal:    Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

    Kendrovszki József  képviselő 

    Pataki Ferencné  képviselő 

    Gáspár Tiborné  óvodavezető 

    Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

                                        Czinege Éva                              pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző 

                                         

A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság 3 tagja az ülésen jelen van. Megkérdezi, hogy van e valakinek javaslata a 

napirendi pontokra. 

 

Hegedúsné Kripák Ildikó polgármester kéri, hogy változtassunk a napirendek sorrendjén, szeretné, 

ha 4. napirenddel kezdenénk, utána az 5. napirend, majd az 1. 2. 3. napirendek.  

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök a fenti módosításokkal szavazásra bocsátja a módosított 

napirendet. Van e hozzászólás, kiegészítés? 

 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  

 

NYÍLT ülés: 
 

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2. Éves ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Beszámoló az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi 

szakmai munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

 

4. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

 

5. Döntés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

6.   Egyéb 



 

1. napirend  

Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 

2/2016.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök kéri a polgármester asszonyt az előterjesztés  ismertetésére. 

 

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

bizottság tagjai megkapták. 

 

Czinege Éva pénzügyi és gazdálkodási ügyintéző elmondja, hogy készséggel válaszol a feltett 

kérdésekre. 

 

Kendrovszki József képviselő elmondja, hogy  a sorok rendezettek, a gazdálkodás megfelelő, 

hitelekre nem kényszerültünk, véleménye szerint eredményes pénzügyi évet zártunk.  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatait:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

19/2017.(V.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2016. évi 

maradványát az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Költségvetési szerv 

neve 

Költség-vetési 

maradvány 

összege 

Szabad 

marad- 

vány 

Intézményt megillető maradvány 

Jóvá-    

hagyott 

kötelezett-

séggel terhelt 

maradvány 

Jóvá-

hagyott 

marad-

ványból 

működési 

Jóvá-   hagyott 

marad-   

ványból 

felhalmozási 

Csörög Község 

Önkormányzat 
20.773.970  0 20.773.970    

Csörögi 

Polgármesteri 

Hivatal 

420.984  0 420.984   

Csörögi Csiri-Biri 

Egységes Ónvoda-

Bölcsőde 

623.424 432.924 190.500   

             Összesen: 21.818.378 432.924 21.385.454  0 0 

  

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat szabad 

maradványát 432.924 Ft-ban határozza meg, amely összeggel a 2017. évi költségvetési rendelet soron 

következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzat kerüljön megemelésre.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Határidő: 2016. május 30., az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő 

módosításakor 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

20/2017.(V.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének 

végrehajtásáról szóló  önkormányzati rendelet elfogadását  javasolja a képviselő testületnek. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 30.  

 

  

 

 

2. Napirend  

Éves ellenőrzési jelentés Csörög Község Önkormányzata 2016. évi belső ellenőrzéséről 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy törvényi előírás, hogy az önkormányzatnak el kell 

készíteni éves jelentését a belső ellenőrzésről. 3 ellenőrzés lett lefolytatva 2016.-ban.  A belső kontroll 

munkafolyamatok hatékonyságának ellenőrzése, a pénzgazdálkodás ellenőrzése, és a leltározás 

ellenőrzése. A kincstár is ellenőrizte.  

Kendrovszki József képviselő megállapítja, hogy a jelentés tartalmaz kritikus megállapítást is, ami 

véleménye szerint jó, hiszen lehet a hibákat javítani.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

21/2017.(V.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi belső 

ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. május 30.  

 

 

3. Napirend 

Beszámoló az ESÉLY Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi 

szakmai munkájáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja,  hogy a Veresegyház Kistérség Esély Szociális 

Alapellátási Központ vezetője, Nagyné Gódor Csilla - az előterjesztés melléklete szerint – megküldte a 



Csörögben végzett 2016. évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót. Nagyné Gódor Csilla sajnos 

nem tud itt lenni, a 2017. május 30-i testületi ülésen itt lesz, addig javasolja, hogy ha vannak kérdések, 

írjuk össze, továbbítja a Nagyné Gódor Csillának.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

22/2017.(V.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

  

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyház Kistérség Esély Szociális 

Alapellátási Központ Csörögben végzett 2016. évi szakmai munkájáról szóló beszámolót a melléklet 

szerint.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30.  

 

4. napirend  

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a beszámolót megkapták az érintettek, ha 

kérdés lesz akkor Pető Csilla igazgató a testületi ülésen itt lesz. Tájékoztatásul elmondja, hogy 25 fő 

gyermeket fog vinni a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat kirándulni 40.000.- Ft /ÁFA 

Önkormányzati támogatással. Ez egy 2 napos nyári napközis rendezvény. Tájékoztatja a bizottságot a 

közös munkavégzésről.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

23/2017.(V.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

  

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a jegyző által 

elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló beszámolót és átfogó 

értékelést az 1. számú melléklet szerint elfogadja és felkéri jegyzőt, hogy a Pest Megyei 

Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya részére az értékelést 30 napon belül 

küldje meg. 

Határidő: 2017. május 30., beszámoló megküldésére 2017. június 30. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Család - és Gyermekjóléti 

Központ Csörög községre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról 

szóló 2016. évi beszámolóját a 2. számú melléklet szerint elfogadja és felkéri a polgármestert, 

hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 



Határidő: 2017. május 30., a döntés megküldésére 2017. június 6. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 5.napirend  

 

Döntés a 2017/2018. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának engedélyezéséről 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a jogi keretek között az előterjesztés 

célirányos. Úgy látja, hogy a jelentkező létszám és a meglévők alapján magas csoportok indulnak. 

Június 2-án lesz egy fórum, ahol a bölcsődei helyzetről beszélünk. Ezt a fórumot alapítvány szervezi. 

Telegdi András a kuratórium elnöke. Az ő szervezésükben lesz, bízik az eredmények elérésében.  

 

Gáspár Tiborné óvodavezető elmondja, hogy az óvoda alapító okirata tartalmazza az elhelyezhető 

maximális gyermeklétszámot, mely szerint az Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 

intézményben 70 - ebből maximum 5 bölcsődés - gyermek helyezhető el. E szerint kell összeállítani a 

csoportokat, ha több gyermek jön, akkor alapító okiratot kell módosítani. Az intézményben 2017. 

április 25., 26. és 27. napokon lezajlott a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó beíratás alapján a 

gyermeklétszám a következőképpen alakul:  

- az intézményből 9 gyermek megy iskolába,  

- az óvodában maradt gyermeklétszám 55 fő, ebből 7 fő tanköteles gyermek marad vissza óvodai 

nevelésbe, 

- az újonnan beíratott gyermekek száma 14 fő, 

- az összes gyermeklétszám: 69 fő, ebből 64 óvodás és 5 bölcsődés korú gyermek. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy nagy öröm, hogy évről évre egyre nagyobb 

a létszám.  

Gáspárné Tiborné óvodavezető elmondja több körben megkerestük a szülőket, 7 gyerek nem jelent 

meg, azért nem, mert elköltöztek. Nincs olyan gyerek, aki nincs beíratva óvodába. Mindenkit 

megkerestünk. Úgy látja, hogy jön az utánpótlás.  

Kedrovszki József képviselő megkérdezi, hogy van-e tudomásunk arról, hogy hány gyermeket 

visznek el innen? A lélekszámot kérdezi, mert a település sorsa is ettől függ.  

Gáspár Tiborné óvodavezető igen nagy ütemben nő a gyermeklétszám.  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta a 

következő határozatát.  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

24/2017.(V.24.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

 

A Pénzügyi Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati javaslatot 

elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörögi Csiri-Biri Egységes 

Óvoda-Bölcsőde intézményben a 2017/2018. nevelési évben 3 csoport indítható és felkéri a 

Polgármestert az intézményvezető értesítésére.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

Határidő: 2017. május 30. illetve a döntést követő 5 munkanap 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, 

hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság ülését.  

k.m.f. 

 



 Dr. Bonyhády Elemér      Némethné Vadócz Erika  

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja 


