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Tartalmazza: 14-29/2019. (V.06.) számú PÜB határozatot 



JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: a Pénzügyi Bizottság 2019. május 6-án 17.00 órakor megtartott ülésén.  

 

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

 

Jelen vannak: Dr. Bonyhády Elemér László elnök 

             Antal Péter     tag 

  Némethné Vadócz Erika   tag 

 

Tanácskozási joggal: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 Chrobák Zoltánné dr.  jegyző 

    Kendrovszki József   képviselő  

               Czinege Éva    pénzügyi előadó 

              Gáspár Tiborné   óvodavezető 

    Nagyné Gódor Csilla  intézményvezető 

 

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

 

 

Dr. Bonyhády Elemér László 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.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a napirendet két témával szeretné bővíteni.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök a Magyar Faluprogram lehetőségével 

szeretne foglalkozni, kéri a napirendekhez felvenni.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök a módosított napirendet teszi fel szavazásra. 

A Bizottság 3 igen szavazattal egyhangúan elfogadta az alábbi napirendet:  
 
Nyílt ülés:  

1. Beszámoló az Esély Szociális Alapellátási Központ Csörög község vonatkozásában a 

2018. évben végzett munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 

         

2. Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Pető Csilla intézményvezető 

 

3. Beszámoló a védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő  

 

4. Beszámoló a 2018. évi háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi 

helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Meghívott: Bonyhády Elemér háziorvos 

5. Tájékoztató a Csörögi Csiri-Biri Óvoda tanfelügyeleti értékeléséről és az intézkedési 

tervről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

6. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

7. Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csörög Község Önkormányzat 2018. évre 

vonatkozó belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési szakértő  

 

8. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének 

zárszámadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Majer Kinga gazdasági vezető 

 

9. Tájékoztató a 2018. évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Óvári László ügyvezető igazgató 

 

10. Döntés Csörög település aktuális útüzemeltetési feladatairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Huszák János szakértő 

11. Döntés a Csörög belterületen található ingatlanok megvételéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

12. Tájékoztatás a Magyar Állam tulajdonában és tartós földhasználók használatában lévő 

ingatlanokról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

13. Tájékoztatás a Csörög 027 hrsz. alatti ingatlanról 

 

14. Döntés a Csörög 1152 hrsz. alatti ingatlan jövőbeni hasznosításáról 

 

15. Döntés pályázaton történő indulásról 

16. Egyebek 

- Támogatási kérelem elbírálása 

 

 

1.Napriend  

Beszámoló az Esély Szociális Alapellátási Központ Csörög község 

vonatkozásában a 2018. évben végzett munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 



 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

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 2018. évi tevékenységről szóló szakmai beszámolót. 

Kéri, hogy a témával kapcsolatban a résztvevők tegyék meg hozzászólásukat.  

Nagyné Gódor Csilla intézményvezető megköszöni az önkormányzattal való 

együttműködést, az alkalmankénti helybiztosítást a klubfoglalkozásaiknak. Kiemeli Riba 

Istvánné igazgatási főelőadó munkáját a feladatok ellátásában.  

 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

14/2019. (V.06.) 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 2018. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót a melléklet szerint.   

Határidő: 2019. május 7.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

 

 

2. NAPIREND 

Beszámoló az önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Pető Csilla intézményvezető 

 

   

Dr. Bonyhády Elemér László elnök átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Váci Család- és Gyermekjóléti 

Központ is elkészítette a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. 

évi beszámolóját (1. számú melléklet). Ennek alapul vételével készült el a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámoló és átfogó értékelés (2. számú 

melléklet). A Kormányhivatal hatósági ellenőrzést tartott a Váci Család- és Gyermekjóléti 

Központ intézménynél. Pető Csilla intézményvezető asszony mind szóban, mind levélben is 

jelezte, hogy az un. ellátási szerződés felülvizsgálata is indokolt Csörög és Kosd települések 



tekintetében. Fent leírtak alapul vételével kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az 

előterjesztést megtárgyalni és a határozati javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

 15/2019. (V.06.) 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 a Váci Család - és 

Gyermekjóléti Központ Csörög községre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolóját az 1. számú melléklet szerint 

elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a döntéséről tájékoztassa az intézmény 

vezetőjét. 

Határidő: 2019. május 7., a döntést követő 5 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2018. évi beszámolót 

és átfogó értékelést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja és felkéri 

jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

felé a szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2019. május 7., beszámoló megküldésére 2019. május 30. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a 

Kormányhivatal hatósági ellenőrzését a Váci Család - és Gyermekjóléti Központ 

vonatkozásában. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza a felülvizsgált ellátási szerződés aláírására.  

Határidő: 2019. május 7., a szerződés aláírására 2019. augusztus 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

3. NAPIREND 

Beszámoló a védőnői szolgálat 2018. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő  

 

Dr. Bonyhády Elemér László elnök átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Sulyánné Kalácska Katalin területi 

védőnő megküldte a 2018. évi védőnői szolgálat munkájáról szóló beszámolót az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal, és megköszöni a védőnő Katika tevékenységét. Felhívja a 



figyelmet a folyamatos fejlesztésekre az önkormányzat részéről. A helyiség, ami 

rendelkezésre áll rendben van. Tervezés alatt van egy babakocsi tároló kialakítása. 

Pozitívumként értékeli a kismamák védőnőnél való megjelenését.   

Dr. Bonyhády Elemér László elnök is szeretné megköszönni Katika munkáját.  

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 16/2019. (V.06.) 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 Védőnői Szolgálat 2018. évi 

munkájáról szóló beszámolót. 

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

4. NAPIREND 

Beszámoló a 2018. évi háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi 

helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Bonyhády Elemér háziorvos 

 

Dr. Bonyhády Elemér László elnök átadja a szót a Polgármester asszonynak.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Dr. Bonyhády Elemér háziorvos 

elkészítette és benyújtotta a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 

szóló 2018. évi beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és 

megköszöni a háziorvos tevékenységét.  

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 17/2019. (V.06.) 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 úgy dönt, hogy elfogadja a háziorvosi 

feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről szóló 2018. évi beszámolót az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2019. május 7.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

5. NAPIREND 

Tájékoztató a Csörögi Csiri-Biri Óvoda tanfelügyeleti értékeléséről és az 

intézkedési tervről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök és kéri a Polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést ismertesse.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, a Csörögi Csiri-Biri Óvodában az 

Oktatási Hivatal tanfelügyeleti ellenőrzést végzett. A helyszíni ellenőrzésről készült 83/2019. 

iktatószámú jegyzőkönyvet az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza. A tanfelügyeleti 

értékelés alapján az intézményvezető elkészítette az intézmény szakmai tevékenységének 

fejlesztésére vonatkozó intézkedési tervet az előterjesztés 2. számú melléklete szerint. 

Kendrovszki József képviselő mérési eredményeknél intézményi összesítés nem történik, 

erre utaló dokumentációt nem láttak.  

Gáspár Tiborné óvodavezető nem volt megadva, hogy mit kérnek. Csoportnaplót 

előkészítettem. Fejlődési naplóra voltak kíváncsiak.  

Kendrovszki József képviselő hogyan kísérik figyelemmel a gyermekek iskolába lépését 

„Csömör” településen…...  

Gáspár Tiborné óvodavezető valószínűleg elírták a község nevét……. 

Kendrovszki József képviselő intézkedési tervnél intézményi ellenőrzést követő 5 éves 

intézkedési terv, így javítandó az időtartam.  

Gáspár Tiborné óvodavezető megköszöni az észrevételt, korrigálják az elírást.  

Kendrovszki József képviselő végül arra biztatja az óvodavezetőt, hogy ha őt, mint 

intézményvezetőt egy jó cél érdekében megkeresik, akkor éljen rugalmasabban a 

lehetőségekkel.  

Gáspár Tiborné óvodavezető válaszában elmondja, hogy ennek megvalósításán dolgozik, de 

ezzel csak kellő tájékoztatás birtokában tud élni.  

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 18/2019. (V.06.) 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 Oktatási Hivatal által 2019. évben 

végzett tanfelügyeleti értékelését és a Csörögi Csiri-Biri Óvoda intézkedési tervét tudomásul 

veszi. 

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

6. NAPIREND 

Rendeletalkotás az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér bizottsági elnök ismerteti az előterjesztést, kéri Polgármester asszony 

tájékoztatását a rendeletalkotásról.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a költségvetés módosítása 

tartalmilag és formailag a törvényi előírásoknak megfelelően készült, az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 

költségvetési rendelet) alapján. A költségvetés módosításának részletes bemutatását az 

előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésére 

vonatkozó 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítását az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerint terjesztem a Képviselő-testület elé jóváhagyásra.  

 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy a fentiek figyelembevételével az előterjesztést 

megvitatni és a rendeletalkotási javaslatot az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadni 

szíveskedjenek. 

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 19/2019. (V.06.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetésének módosításáról szóló rendelet módosítását az előterjesztés melléklete 

szerinti tartalommal. 

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

7. NAPIREND 

Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csörög Község Önkormányzat 2018. évre 

vonatkozó belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök kéri a Polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést egészítse ki.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Szalkay Belső Ellenőrzési Iroda 

megküldte az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani útmutató 



figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentést, és azt az előterjesztés melléklete 

szerint a Pénzügyi Bizottság elé terjesztem jóváhagyásra.  

Kendrovszki József képviselő eszközök azonosítása a leltárnál felmerült. 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző a leltározás megtörtént, érdemes lenne áttérni a vonalkódos 

leolvasós rendszerre.  

 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

   

 20/2019. (V.06.) 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 2018. évi belső 

ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja. 

Határidő: 2019. május 7.   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 

8. NAPIREND 

Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetésének 

zárszámadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök kéri a Polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést egészítse ki.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. 

évi CXCV. törvény 87. §alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli 

jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési 

beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év 

utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell 

készíteni. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt, az 

intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A 

kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a 

működés biztonságát nem befolyásolták. Hitel felvételére 2018. évben sem került sor. A 

kiadások terén átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat. 



Az önkormányzat pénzügyi helyzete stabil volt. A kötelező feladatok ellátása és a 

működőképesség biztosítása mellett a 2018. évben is elsőbbséget élvezett a község kötelező 

feladatainak végrehajtása, a közfoglalkoztatás folytatása, a szociális ellátás zavartalan 

biztosítása és a nyertes pályázatok megvalósítása. Összességében megállapítható, hogy az 

önkormányzat pénzügyi helyzete 2018. évben stabil volt. Tájékoztatom a Tisztelt Pénzügyi 

Bizottságot, hogy a 2018. évi költségvetési beszámoló véleményezésre a Pénzügy 

Bizottságnak és a Szociális Bizottságnak megküldésre került.   

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot az előterjesztés megtárgyalására, valamint az alábbi 

határozati- és rendeletalkotási javaslat elfogadására.  

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 21/2019. (V.06.) 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 az Önkormányzat és intézményei 

2018. évi maradványát az előterjesztés rendelet-tervezet 10. melléklete szerint állapítja meg. 

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

szerinti előirányzatok átvezetésére vonatkozó szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2019. május 7., az előirányzatok átvezetésére a 2019. évi költségvetés soron 

következő módosítása 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. A Pénzügyi Bizottság elfogadásra javasolja a képviselő-testületnek az Önkormányzat 2018. 

évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet tervezetet az előterjesztés szerinti 

tartalommal. 

Határidő: 2019. május 7.,  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

9. NAPIREND 

Tájékoztató a 2018. évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök kéri a Polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést egészítse ki.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata 

2018. január 01-jétől február 28.-áig a 2017. évről áthúzódó, saját közfoglalkoztatási 

programjában 9 főt foglalkoztatott, aminek finanszírozásához a központi költségvetés 100 %-

os támogatást nyújtott.  A 2018. évben a közfoglalkoztatási program március 01 napjától 

indult, amelynek keretében 6 fő közmunka programban résztvevő foglalkoztatására nyílt 

lehetősége az Önkormányzatnak. 2018. május 01-től ez a létszám 1 fővel bővült, ennek 

finanszírozása szintén 100 %-ban a központi költségvetésből történt, önerőt nem igényelt.  A 



program 2018. június 30.-án fejeződött be, melynek záróbeszámolóval történt elszámolása 

2018. július 04.-én megtörtént és a beszámoló a Munkaügyi Központ részére megküldésre 

került. A következő program 2018. július 01.-től indult 6 fő foglalkoztatásával és november 

01.-től 1 fővel bővült. Ennek a programnak a befejezése áthúzódott 2019. évre is. A Gödöllő-

Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulattal kötött szerződés alapján 5 fő 

foglalkoztatására volt lehetősségünk a 2018. évben a programok lejártáig.  A Társulattal 

kötött megállapodás értelmében a meghatározott időtartamra a közfoglalkoztatás ellátását havi 

6.600.-Ft/fő/hó összeggel támogatta az Önkormányzat. Mivel a különböző időpontokban 

induló és lejáró programokban év közbeni létszámváltozások történtek, ezért 2018. januártól-

december hónapokra összesen 356.400.-Ft kiadást jelentett az Önkormányzat számára. A 

Társulat részére az Önkormányzat a megállapodás alapján 5 fő után fizetett hozzájárulást.  

Tájékoztatom a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy a 2019. évben március 01-től 2020. február 

29.-ig kötött az Önkormányzat szerződést a Munkaügyi Központtal 6 fő foglalkoztatására, 

amire a központi költségvetés szintén 100 %-os támogatást nyújt.  

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék 

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

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

 

22/2019. (V.06.) 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 a 2018. évi közfoglalkoztatásról szóló 

tájékoztatást elfogadja.  

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

10. NAPIREND 

Döntés Csörög település aktuális útüzemeltetési feladatairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Huszák János szakértő 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök kéri a Polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést egészítse ki.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy kérésére Huszák János szakértő 

megküldte a 2019. évi aktuális útüzemeltetési feladatokról szóló javaslatát az 1. számú 

melléklet szerinti tartalommal. Pályázat még nincs kiírva Magyar Faluprogrammal 

kapcsolatban. Van két útszakaszra pályázatunk beadva. Még nincs elbírálva. A műszaki 



tartalom még nincs kiírva. Két javaslattal élt. Van engedélyes tervünk, 1,2 kilométeres út 

különböző szakaszaira.  

Kendrovszki József képviselő van-e pénzünk a János által leírtakra.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kéri a felhatalmazást a pályázat benyújtására, ha 

cselekedni kell.  

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék. 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

23/2019. (V.06.) 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 tudomásul veszi az útüzemeltetési 

feladatokról szóló javaslatot az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.  

Határidő: 2019. május 7. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyar Falvak programjában útépítési 

pályázatán indulni kíván az alábbiak szerint:  

- Amennyiben engedélyhez kötött az útépítés és a max. 30 millió Ft-ra lehet pályázni a 

településünknek abban az esetben a Szegedi utca talán beleférne a költségekbe a Béke tér és a 

Kolozsvári utca között (szikkasztóárok van, az út szélessége 4 méter) a többi engedéllyel 

rendelkező útszakasz jóval drágábban építhető meg. 

- Amennyiben nem kötik engedélyhez az útépítést és nem szabályozza a kiírás a műszaki 

tartalmat csak az összeget határozza meg, abban az esetben a Szabadság utca Duna u.- 

Komáromi utca közötti szakaszát lehetne Huszák úr által javasolt műszaki tartalommal 

megépíteni, illetve a Hársfa u Kisfaludy u - Arany János u közötti szakaszát.  

Határidő: 2019. jún.30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

11. NAPIREND 

Döntés a Csörög belterületen található ingatlanok megvételéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Dr. Bonyhády Elemér László bizottsági elnök polgármester asszonyt, hogy az 

előterjesztést egészítse ki.  



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörög Polgármesteri 

Hivatalához megkeresések érkeztek, melyek tárgya Csörög község területén található 

ingatlanok tulajdonjogának az Önkormányzat részére történő átadása ellenérték fejében, 

illetve a meglévő tartozások vételárba történő beszámításával. Az ingatlan felajánlások 

vonatkozásában kérem, hogy a Képviselő-testület a döntéseket hozza meg. 

 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék 

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

a következő határozatát:  

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

24/2019. (V.06.) Pénzügyi Bizottsági határozat: 

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

javaslatot elfogadásra javasolja a képviselő testületnek:  

 

I. 

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

belterület 1366 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.  

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a döntésről tájékoztassa az érintettet.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. azonnal, 2. a döntést követő 10 napon belül.   

 

II. 

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

belterület 1765/2. hrsz. alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni. 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a döntésről tájékoztassa az érintettet.  

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. azonnal, 2. döntést követő 10 napon belül. 

 

III.  

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

belterület 1014 hrsz. alatti ingatlant nem kívánja megvásárolni.  

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a döntésről tájékoztassa az érintettet. 

Felelős: polgármester 

Határidő: 1. azonnal, 2. a döntést követő 10 napon belül.   

 

IV. 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy hogy a Csörög 

belterület 1204-1209 hrsz. alatti ingatlanokat nem kívánja megvásárolni.  

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, 

hogy a döntésről tájékoztassa az érintettet. 

3. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a 

jelzálogok bejegyezhetőségével kapcsolatban készítsen tájékoztatást a Képviselő-

testület soron következő rendes ülésére.  



Felelős: polgármester 

Határidő: 1. azonnal, 2. a döntést követő 10 napon belül, 3. Képviselő-testület soron 

következő rendes ülése.   

 

12. NAPIREND 

Tájékoztatás a Magyar Állam tulajdonában és tartós földhasználók 

használatában lévő ingatlanokról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög község területén a Magyar 

Állam tulajdonában több olyan ingatlan van, melyek elhanyagolt, gazos, szemetes állapotban 

vannak. Ezek rendbetétele érdekében korábban már folytattunk egyeztetéseket, melynek 

eredményeként egyes ingatlanok rendbetétele megtörtént. Mások vonatkozásában a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.  azzal hárították el a feladatok teljesítését, hogy azok 

magánszemélyek használatában vannak, illetve a javukra tartós földhasználati jog került 

bejegyzésre. A Csörög belterület 1059, 1187, 1010, 1139 és 1135 hrsz. alatt nyilvántartott 

ingatlanok esetében a tulajdonos a Magyar Állam, de azokra beépítési kötelezettség 

biztosításával tartós földhasználóként magánszemélyek kerültek feltüntetésre. A beépítési 

kötelezettségek 1986-ban kerültek feljegyzésre az ingatlanok tulajdoni lapjára, melyeknél a 

határidő már rég lejárt. Ugyanakkor azokon semmilyen felépítmény nincs, azokat senki nem 

használja. Az ingatlanok helyzetének rendezése érdekében a jegyző levélben (1. sz. melléklet) 

kereste meg a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-t, mint a Magyar Állam képviseletében 

eljárni jogosult tulajdonosi joggyakorlót. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. a 

megkeresésre a mai napon reagált. (2.sz. melléklet) 

 

Kérem a T. Pénzügyi Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 

javaslatokat elfogadni szíveskedjék 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

25/2019. (V.06.) 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 a Magyar Állam tulajdonában és 

tartós földhasználók használatában lévő ingatlanok helyzetéről és az ügyben megtett 

intézkedésekről szóló tájékoztatót tudomásul veszi. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019. május 7. 

 

13. NAPIREND 

Tájékoztatás a Csörög 027 hrsz. alatti ingatlanról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a múlt évben Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala helyszíni ellenőrzést tartott a Csörög és Sződliget között 

húzódó földúton és megállapította, hogy a földút melletti talajon vegyes összetételű hulladék 

került elhelyezésre kb. 30 m3 mennyiségben. Az Érdi Járási Hivatal tájékoztatása szerint az 

illegális hulladéklerakással több ingatlan, köztük a Csörög Község Önkormányzat 

tulajdonában lévő 027 hrsz. alatt nyilvántartott kivett közút megnevezésű ingatlan is, érintett. 

Kendrovszki József tanácsnok úr, Jegyző Asszony és Halászné dr. Balkay Hanna ügyvéd 

2019. április 11. napján helyszíni bejáráson tekintették meg a helyszínt, melyen jelenleg is – a 

korábbi takarítások ellenére – nagyobb mennyiségű, ismeretlen eredetű, vegyes összetételű 

hulladék volt. A hulladék egy részéről megállapítható volt, hogy azok nem az Érdi Járási 

Hivatal által megjelölt földúton, hanem mellette, részben a művelés alatt álló területen, 

részben a szomszédos ingatlanokon, illetve az azokhoz tartozó utakon került elhelyezésre, 

ezért Csörög Polgármesteri Hivatal egyeztetést kezdeményez a tulajdonosokkal és bérlőkkel, 

melynek során tisztázásra kerül, hogy pontosan hol helyezkednek el az utak, azok részben 

vagy egészben kinek a tulajdonában vannak, és milyen megoldással lehet megakadályozni, 

hogy a területet ismeretlen személyek továbbra is illegális hulladéklerakónak használják. 

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a tájékoztatást elfogadni szíveskedjék.  

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

26/2019. (V.06.) 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 tudomásul veszi a Csörög 027 hrsz. 

alatti ingatlanról szóló tájékoztatást. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019. május 7. 

     

14.NAPIREND 

Döntés a Csörög 1152 hrsz. alatti ingatlan jövőbeni hasznosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög község egyik szégyenfoltja 

a Duna utca –Munkácsy Mihály utca közötti terület, aminek egy része (1152. hrsz. alatt, 

kivett, beépítetlen terület művelési ágú ingatlan) 2009.-től önkormányzati tulajdonban áll. 

Mivel kerítés nincs, így a terület szemétlerakóként funkcionál. A tarthatatlan állapot 

megszüntetése érdekében javaslom, hogy kerüljön kialakításra az ingatlanon egy kis játszótér. 

Összegyűjtésre kerülne a szemét, és szerény adományokból, támogatásokból megvalósulna 

egy kis közösségi tér, ami először, ha szerény eszközökkel is, de játszótérként működne 

tovább. 

Kérem a Tisztelt Pénzügyi Bizottságot, hogy segítsék a jelenlegi helyzet mielőbbi 

felszámolását, és támogassák annak funkcióváltását.  



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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

27/2019. (V.06.) 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 támogatja az önkormányzat 

tulajdonában álló Csörög 1152. hrsz. alatti ingatlan területén játszótér kialakítását. Felkéri a 

Polgármestert, a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza az ezzel kapcsolatos 

jognyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019. május 7. 

 

 

15. NAPIREND 

Döntés pályázaton történő indulásról 

Előterjesztő: Dr. Bonyhády Elemér László 

 

Dr. Bonyhády Elemér László elnök kezdeményezi, hogy a képviselő-testület gondolja át, és 

szükség szerint támogassa az orvosi tevékenységhez kapcsolódó pályázatokon történő 

indulást az alábbi javaslattal: 

 

A Magyar Falu Program keretében: 

 

Eszközlista Háziorvosi ellátáshoz /vegyes praxis/ 

transztelefonikus EKG 

Defibrillátor, 

boka-kar index meghatározását biztosító automatizált készülék, 

Pulsoxymeter, 

doppler 

dermatoscop, 

Kalibrált hangvilla (Riedel-Seiffer) 

Holter EKG készülék -legalább 12 elvezetéses, 

Microlab, 

Kérem a Tisztelt Képviselő-társaimat, hogy az előterjesztést a szóbeli kiegészítés alapul 

vételével tárgyalja meg, és támogassa a határozati javaslat elfogadását.  

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

28/2019. (V.06.) 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 támogatja, hogy az önkormányzat 

vegyen részt pályázaton a Magyar Falu Program keretében az előterjesztés szerinti tartalom 

alapul vételével. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és 

felhatalmazza az ezzel kapcsolatos jognyilatkozatok aláírására. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019. május 30. 

 

 

  

16. NAPIREND 

Egyebek: Támogatási kérelem elbírálása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Csörög, Szabadság utca 33. szám 

alatti ingatlanukat illetéktelen személyek megrongálták, telehordták az udvart szeméttel, a 

nyílás zárókat szét verték, a tetőt szintén. Lakhatatlanná vált az ingatlan. Kéri az 

önkormányzat segítségét a helyreálltáshoz, mivel anyagi helyzete nem engedni.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester javasolja segítsük konténer kihelyezésével, 

borzasztó patkányhelyzet, hulladék tömeg van ott, 2 konténert rendeljünk oda. Kizárólag a 

lakókörnyezet rendbetételét kérte.  

 

Kendrovszki József képviselő támogatja. Közvetlen mellettük van egy telek, az is legyen 

rendbe rakva. Szülessen egy határozat, hogy a polgármester asszony tájékoztassa, hogy az 

önkormányzat milyen segítséget tud nyújtani.  

 

Dr. Bonyhády Elemér László elnök 1 konténert javasol, szerződéskötés a telerakásról, ha 

nem akkor visszafizetési kötelezettség.   

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

3 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

29/2019. (V.06.) 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 támogatja a kérelmező tulajdonát 

képező Csörög, Szabadság u. 33. szám alatti ingatlan rendbetételét azzal, hogy 1 konténert 

biztosít az ingatlana, és a szomszédos ingatlanon felhalmozott szemét és háztartási hulladék 

összegyűjtésére. Felkéri a Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, különösen az 

ezzel kapcsolatos megállapodás aláírására, amelyben a támogatott kötelezettséget vállal a 

hulladék határidőben történő összegyűjtésére, ill. ennek elmaradása esetén az önkormányzati 

kötelezettségvállalás teljeskörű megtérítésére. 

Felelős: Polgármester 

Határidő: 2019. május 7.ill.  2019. jún 15. 



 

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

kérdés, hozzászólás nincs, megköszöni a részvételt és berekeszti a Pénzügyi Bizottság rendes 

nyílt ülését 20.15 perckor.  

 

k.m.f. 

 

 Dr. Bonyhády Elemér László    Némethné Vadócz Erika   

 Pénzügyi Bizottság elnöke    Pénzügyi Bizottság tagja        


