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Tartalmazza: 81-88/2018. (XI.21.) számú Szociális Bizottsági határozatot 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Szociális Bizottság 2018. november 21-én 17.00 órakor megtartott ülésén.  

 

Az ülés helye: Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög, Arany János utca 53.)  

 

Jelen vannak:             Garabáné Fonád Elvíra   tag 

               Grancsa Péter                                    tag 

 

Tanácskozási joggal: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

    Riba Istvánné   igazgatási előadó 

                      

 

A jegyzőkönyvet Riba Istvánné vezeti. Az ülésről hangfelvétel nem készül.  

 

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy az ülés 

határozatképes, a bizottság 2 tagja az ülésen jelen van. Megkérdezi, hogy van-e valakinek 

javaslata a napirendi pontokra.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester egyebek napirendi pontban szeretné, ha napirendre 

kerülne a felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén című pályázaton való 

részvétel előterjesztés.  

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag a módosított napirendet teszi fel szavazásra. A 

Bizottság 2 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  

 
 

Nyílt ülés:  

1. Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2017. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

3. Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

5. Döntés Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának 

elfogadásáról a 2018-2022 évekre vonatkozóan 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



6. Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi 

munkatervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Beszámoló a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

8.  Egyebek 

-Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 

pályázaton való részvételről 

 

 

1.Napriend  

Rendeletalkotás az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX. 

27.) önkormányzati rendelet módosításáról   

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag ismerteti az előterjesztést, és átadja a szót a 

Polgármester asszonynak.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kiemeli, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 2018. október 9-i ülésén elfogadta a szociális ellátásokról és szociális 

igazgatásról szóló 4/2016. (III.23.) önkormányzati rendelet módosítását, amely bővítette a 

Polgármester, valamint a Szociális Bizottság átruházott hatáskörét. A fentiek 

figyelembevételével az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

10/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet 1. mellékletének módosítására vonatkozó javaslatot 

jelen előterjesztés melléklete szerinti rendelet tervezet tartalmazza. 

Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletalkotási 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

81/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra az 

Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2017. (IX.27.) önkormányzati 

rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetet.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. november 28.  

 

 

2.Napirend   

Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 



Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag ismerteti az előterjesztést, és kéri a Polgármester 

asszonyt az előterjesztés kiegészítésére.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés (2f) pontjának 

rendelkezése értelmében az intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, 

ha a gyermekétkeztetést a települési önkormányzat biztosítja. Csörög Község Önkormányzat 

Képviselő-testülete a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendeletében 

állapította meg a térítési díjak mértékét. A Közszolgáltató ügyvezetője az előterjesztés 3. 

számú melléklete szerinti ajánlata alapján, figyelembe véve az emelés indokait a 2019. évben 

térítési díj emelést kíván érvényesíteni. Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 

jelenlegi adatok ismeretében az óvodában étkező gyermekek közel 99%-a díjmentességre 

jogosult. Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a rendeletalkotási és határozati 

javaslatot fogadja el. 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

82/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

1.A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy javasolja a képviselő-testületnek elfogadásra a térítési 

díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló önkormányzati 

rendelet tervezetet.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2018. november 28.  

 

2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a Vác 

és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötött 

közszolgáltatási szerződést a rendeletmódosítás alapul vételével vizsgálja felül. 

Határidő: 2019. január 15. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

3.napirend   

Csörög Község Önkormányzata és Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag ismerteti az előterjesztést, és kéri a Polgármester 

asszonyt, hogy az előterjesztést egészítse ki.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat és a 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési megállapodást 

minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az alakuló ülést követő 

harminc napon belül felül kell vizsgálni. A megállapodás aktuális felülvizsgálata 

eredményeként megállapítást nyert, hogy a 2017. december 21. napján hatályba lépett 



törvénymódosítás érintette a Njtv. hivatkozott 80. §-át, ezért a szükségessé vált a 

megállapodás módosítása. Kéri a Bizottságot, hogy fentiek figyelembevételével az 

előterjesztés mellékletét képező együttműködési megállapodást és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen. Tájékoztatja a Szociális Bizottságot, hogy a Csörög Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. november 5-i ülésén az 

együttműködési megállapodás felülvizsgálatát megtárgyalta és a jelen előterjesztés 1. 

melléklete szerinti tartalommal jóváhagyta. 

 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

83/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 

2011. évi CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a 

Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást 

felülvizsgálta és úgy dönt, hogy az előterjesztés 1. mellékletét képező módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt együttműködési megállapodást elfogadja. A Képviselő-testület 

felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. 

Határidő: 2018. november 28., együttműködési aláírásra a döntést követő 5 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Csörögi Csiri-

Biri Óvoda és a Csörög Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti együttműködési 

szerződést. 

Határidő: 2018. november 28. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

4.Napirend 

Döntés a 2019. évi belső ellenőrzési tervről   

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag ismerteti az előterjesztést, és kéri Polgármester 

asszonyt, hogy a szóbeli kiegészítést mondja el.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény, illetve a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011.(XII.31.) Korm.rendelet 32.§ (4) 

bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat éves ellenőrzési tervét a Képviselő-

testület előző év december 31-ig hagyja jóvá. A belső ellenőrzés eljárásrendjére a 

költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 

370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet és a Belső Ellenőrzési Kézikönyv előírásai az irányadók. 



A Csörögi Polgármesteri Hivatal megbízási jogviszonyú belső ellenőrzési vezetője a 

tárgyévre vonatkozó ellenőrzési tervét - a Bkr. rendelkezéseinek, valamint az 

államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató figyelembevételével – 

benyújtotta. Tájékoztatom a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a Csörög Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat gazdálkodását érintő belső ellenőrzésről az elnök előzetes 

véleményének kikérése, majd határozathozatal céljából az előterjesztés megküldése 

megtörtént. A fentiek figyelembevételével a 2019. évi belső ellenőrzési tervet a jelen 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen.   

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

84/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális 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 2019. évi belső 

ellenőrzési tervet az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.  

Határidő: 1. 2018. november 28., 2. végrehajtásra: 2019. december 31.  

Felelős: 1. Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester, 2.  Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a helyi 

önkormányzat és költségvetési szervei 2019. évi belső ellenőrzési tervének végrehajtásához 

szükséges bruttó 381.000 Ft pénzügyi forrást a 2019. évi költségvetési rendeletben biztosítja 

és felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: a 2019. évi költségvetési rendelet beterjesztése  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

5.Napirend 

Döntés Csörög Község Önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjának elfogadásáról a 

2018-2022 évekre vonatkozóan 

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag kéri polgármester asszonyt, hogy az előterjesztést 

ismertesse.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az egyenlő bánásmódról és az 

esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §-a rendelkezik a helyi 

esélyegyenlőségi programokról, ami szerint a települési önkormányzat öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogad el. A 2018-2022 időszakra vonatkozó Helyi 

Esélyegyenlőségi Program az előterjesztés 1. számú mellékletét képezi. 

        



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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

85/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. § (1) 

bekezdése alapján az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal a 2018-2022. időszakra 

vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi Programot elfogadja. 

 

2.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására, a 

Helyi Esélyegyenlőségi Program közzétételére és a Szociális és Gyermekvédelmi 

Főigazgatóság részére történő megküldésére. 

Határidő: 1. 2018. november 28., 2. döntést követő 5. munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

6.napirend  

Döntés Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkatervéről 

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag kéri Polgármester asszonyt, hogy az előterjesztést 

ismertesse.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44. § -a értelmében a képviselő-

testület szükség szerint, a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott számú, de 

legalább hat ülést tart. Csörög Község Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és 

működési szabályzatáról szóló 10/2017.(IX.27.) önkormányzati rendelet rendelkezései és a 

jogszabályi előírások figyelembevételével a 2019. I. félévi munkatervre az előterjesztés 1. 

számú melléklet szerint teszek javaslatot. A tervezetben azok a témák szerepelnek, amelyek 

megvitatásának szükségessége az előkészítés során felmerült. A féléves munkaterv az 

aktuálissá váló egyéb kérdésekkel, képviselői előterjesztésekkel, indítványokkal várhatóan 

tovább bővül.  

Kérem a Szociális Bizottságot, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2019. I. félévi munkatervére vonatkozó javaslatot fogadja el.  

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

a következő határozatát:  

 

 



Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

86/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Képviselő-testület 2019. I. 

félévi munkatervét a határozat melléklete szerinti tartalommal. 

Határidő: 2018. november 28., végrehajtásra: 2019. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

7.Napirend  

Beszámoló a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról 

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag kéri a Jegyző asszonyt, hogy az előterjesztést 

ismertesse.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy a Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 81. § (3) bekezdés f) pontja szerint a jegyző évente 

beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.  A fenti jogszabályi 

rendelkezésnek eleget téve a Csörögi Polgármesteri Hivatal 2017. évi munkájáról szóló 

beszámolót jelen előterjesztés 1. számú melléklete szerint terjesztem a tisztelt Képviselő-

testület elé. 

Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a határozati javaslat elfogadására. 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

87/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jegyző beszámolóját a Hivatal 

2017. évi munkájáról az előterjesztés 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2018. november 28. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

8.Egyebek 



Döntés a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 

pályázaton való részvételről 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyminisztérium 2018. 

november 19-én meghirdette a Pest megyei települések csapadékvíz-gazdálkodásának 

fejlesztését, korszerűsítését célzó Pályázati kiírást 4 milliárd forintos keretösszeggel. A 

testületnek a holnapi nap folyamán kiküldjük az előterjesztést. Ismerteti a feltételeket, ami 

alapján be lehet nyújtani a pályázatot. Kérem a Tisztelt Szociális Bizottságot, hogy a 

határozati javaslat elfogadására. 

 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

2 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

88/2018. (XI.21.) Szociális Bizottsági határozat: 

 

A Szociális Bizottság úgy dönt, hogy az előterjesztésben szereplő alábbi határozati 

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete részt kíván venni a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezetés létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” pályázaton.  

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy 

intézkedjen a pályázati cél megvalósulásához szükséges költségvetési fedezet biztosításáról.    
 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a 

pályázat elkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a 

teljes körű nyilatkozattételre és a szerződések megkötésére. 

Határidő: 2018. január 23. pályázati kiírás szerint 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Garabáné Fonád Elvíra bizottsági tag ezután megállapítja, hogy további napirend, kérdés, 

hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Szociális Bizottság rendes nyílt 

ülését. 

k.m.f. 

 

 

 Garabáné Fonád Elvíra                Grancsa Péter   

 Szociális Bizottság tagja    Szociális Bizottság tagja 


