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Jegyzőkönyv 
 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2016. szeptember 27.-én megtartott 
rendes nyilvános ülésén 
 
Az ülés helye:  Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár 
     2135 Csörög, Arany János utca 53. 
 
Jelen vannak: 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó           polgármester 
Gergely László                          alpolgármester 
Dr. Bonyhády  Elemér László              képviselő 
Pataki Ferenc Józsefné                         képviselő 
Kendrovszki József                               képviselő 
Grancsa Péter                                        képviselő  
Antal Péter                                            képviselő 
 
Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 
 
Eseti tanácskozási joggal meghívottak: Gáspár Tiborné intézményvezető     
                                 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Chrobák Zoltánné dr. 
jegyző vezeti. 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és 
köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen van, az ülés 7 fővel 
határozatképes.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét.  
 
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2016. szeptember  27.-i rendes nyílt ülése kezdetén, 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 7 igen szavazat, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 
amely az alábbi:  
 
Napirend előtt: 
 
 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 
 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 -  Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 
N A P I R E N D 
 
NYÍLT ülés: 
 
1. Fenntartói döntések  meghozatala (a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde  2016/2017. nevelési évre 
vonatkozó munkatervének, továbbképzési programjának fenntartói véleményezése, Munkamegosztási 
megállapodás felülvizsgálata ) 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
2.  A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási pályázaton való részvétel és a 
támogatás igénybevételének helyi szabályairól önkormányzati rendeletalkotás 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
3. Döntés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli őszi szünidei étkeztetéséről 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
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4.  Tájékoztatás  a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft 2002/HU/P/PE/014.számú 
regionális hulladékgazdálkodási projektjének előzetes pénzügyi elszámolásáról  

       Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
5. Döntés adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítása (Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 felhívás ) tárgyában 
       Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
6. A Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről szóló Társulási 

Megállapodás jóváhagyása 
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

7. Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásról  
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

8. Egyebek 
8.1. A Csörögi Ifjúságért Alapítvány kuratóriumi elnökének lemondása, új elnök választása 
8.2. A  76/2016.(VIII.29.)sz. képviselő-testületi határozat  felülvizsgálata 

 
ZÁRT  ülés: 
 

9.  Döntés tulajdoni hányad vételre történő felajánlásáról 
 Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

 
Napirend előtt: 
 
 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 
 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az elmúlt időszak főbb polgármesteri 
intézkedésiről szóló tájékoztatást a képviselők megkapták. Ezzel kapcsolatban bármilyen kérdésre 
szívesen válaszol.  
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

79/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester tájékoztatását 
a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. június 21. 
 
 
-Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a beszámoló 
teljes körűen tartalmazza az elmúlt időszak döntéseit, és azok végrehajtására tett intézkedéseket. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
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80/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról szóló beszámolót. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. június 21. 
 
 
 
-Tájékoztató a Szociális Bizottság átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a beszámoló 
teljes körűen tartalmazza az elmúlt időszak átruházott hatáskörben hozott  bizottsági döntéseit. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

81/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság elnökének 
tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 
Határidő: 2016. június 21. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 
 
N A P I R E N D 
 
1. Fenntartói döntések  meghozatala (a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde  2016/2017. nevelési 

évre vonatkozó munkatervének, továbbképzési programjának fenntartói véleményezése, 
Munkamegosztási megállapodás felülvizsgálata ) 

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az írásos 
előterjesztés előzetesen kiküldésre került a képviselők részére. Köszönti a jelen lévő intézményvezetőt 
és átadja neki szót. 
 
Gáspár Tiborné intézményvezető elmondja, hogy elkészítették mind a munkatervet, mind a 
továbbképzési programot, amelyet a fenntartónak véleményezésre megküldtek. Kéri annak 
jóváhagyását. Ezen túlmenően javaslatot tettek a  Képviselő-testületnek, hogy támogassa az intézmény 
olyan önálló, egyszerűsített pályázati tevékenységét, amely éven belül megvalósul, amelynek célja az 
önkormányzatok részére kiírt pályázatokon túl a működést vagy egyéb, a szervezet alapfeladatához 
kapcsolódó tevékenységet segíti elő, és 100%-os támogatottságú, vagy a pályázathoz szükséges 
önrészt és a pályázattal kapcsolatos egyéb költségeket a pályázó szervezet megvalósult 
többletbevételéből biztosítja, önkormányzati pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó igény 
támasztása nélkül. 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni az  intézményvezető asszonynak mind a 
tájékoztatást, mind az elmúlt időszakban végzett tevékenységét. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
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Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

82/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda- 
Bölcsőde (székhely: 2135 Csörög, Kossuth utca 21.) 2016/2017. nevelési évre vonatkozó munkatervét 
véleményezte és azzal egyetért. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére. 
Határidő: 2016. szeptember 27. ill. 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
  
2.Csörög Község Önkormányzatának Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyja a 
Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda - Bölcsőde  és a Csörögi Polgármesteri Hivatal közötti 
munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő munkamegosztási megállapodás módosítását. 
Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és felhatalmazza a megállapodás 
aláírására. 
Határidő: 2016. szeptember 27.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete jóváhagyja a Csörögi Csiri-Biri Egységes 
Óvoda – Bölcsőde továbbképzési programját. Felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések 
megtételére. 
Határidő: 2016. szeptember 27. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 
 
 
2. A szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatási pályázaton való részvétel és 

a támogatás igénybevételének helyi szabályairól önkormányzati rendeletalkotás 
 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 
került a képviselők részére. Tárgyalta mindkét bizottság, és mindkét bizottság támogatta az 
előterjesztés tartalmát. Előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy a 
Belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 
évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet 18. A helyi 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása jogcím 
szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő 
támogatására. A támogatásra a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi 
Hivatalának 2016. január 1-jei adatai alapján az 5000 fő lakosságszámot meg nem haladó települési 
önkormányzatok pályázhatnak. Az Önkormányzat csak egy fajta tüzelőanyagra nyújthat be 
pályázatot,a 2015. évi átlagos közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-jei 
lakosságszámnak a 80 év feletti korcsoportosadat együttes száma szerinti ellátott figyelembe vételével 
azzal, hogy keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m3/ellátott tűzifa mennyiséget 
igényelhet. 

 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
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Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

83/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2016. évi 
központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok 
támogatásai fejezet 18. A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó 
kiegészítő támogatása jogcím szerinti települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárláshoz kapcsolódó kiegészítő támogatásra - a pályázati kiírás 5/b pontja alapján - pályázatot nyújt 
be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 
 
2.A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2015. évi átlagos 
közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2016. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti 
korcsoportos adatának együttes száma alapján a maximálisan igényelhető, összesen 76 m3 
keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be az Önkormányzat pályázatát.  
 
3.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás 5/c pontja alapján a pályázathoz szükséges 
bruttó 96.520. Ft önrészt biztosítja az Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetésének 7. 
melléklet Kiadások 1.3 Dologi kiadások sora terhére.   
 
4.A Képviselő-testület úgy dönt, hogy a pályázati kiírás 12. pontja szerint a tüzelőanyag szállítására - 
ideértve a rászorulókhoz való eljuttatást is, - az Önkormányzat és intézményei 2016. évi 
költségvetésének 7. melléklet Kiadások 1.3 Dologi kiadások sora terhére bruttó 194.970.Ft összegben 
fedezetet biztosít. 
 
5.Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 
ellenszolgáltatást nem kér. 
 
6.A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a fentiek szerint gondoskodjon a pályázat 
benyújtásáról és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt a szükséges nyilatkozatok megtételére, 
aláírására. 
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 30. - az igény rögzítésére,  
    2016. október 3. a pályázati dokumentumok benyújtására 
 
A fentieken túlmenően a tűzifa juttatásról  a Képviselő-testület az alábbi rendeletet  alkotta: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a 8/2016. (IX.28.) önkormányzati 
rendeletét a szociális célú tűzifa juttatásról.  
 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

3. Döntés a rászoruló gyermekek intézményen kívüli őszi szünidei étkeztetéséről  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. 
Elmondja, hogy A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 
(a továbbiakban Gyvt.) 2016. január 1. napjától hatályos módosításával önálló gyermekvédelmi 
természetbeni ellátásként került meghatározásra a szünidei gyermekétkeztetés. Az új szabályok szerint 
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a települési önkormányzat szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő 
kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja. A 
2016. évben a fenti jogszabályi rendelkezések alapján Önkormányzatunknak az őszi szünetben 2016. 
november 2. és 4. között, összesen 3 napon kell a gyermekétkeztetést biztosítania. Az étkeztetés 

formája napi egyszeri meleg étkeztetés.  

Kendrovszki József   képviselő javasolja  az „A” változat elfogadását. 
 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

84/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a hátrányos helyzetű, 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek őszi szünidei gyermekétkeztetéséhez szükséges egyszer 
használatos műanyag edények költségére  1.710. Ft-ot biztosít az Önkormányzat és intézményei 2016. 
évi költségvetésének 7. melléklet Kiadások 1.3  Dologi kiadások sora terhére.   
 
2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a településen élő rendszeres 
gyermekvédelmi kedvezményre jogosult 99  gyermek 2016 évi őszi szünidei ingyenes étkeztetését 
nem támogatja, mivel a központi költségvetés erre a feladatra többletforrást nem biztosít.    
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 27 
  
4. Tájékoztatás  a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft 

2002/HU/P/PE/014.számú regionális hulladékgazdálkodási projektjének előzetes pénzügyi 
elszámolásáról  

 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 
került a képviselők részére. Előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy 
Gyenes Szilárd Projektvezető megküldte a Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és 
Hulladékgazdálkodási Kft 2002-2016.Projekt tárgyban a pénzügyi elszámolást.   Csörög 
vonatkozásában a részletes elszámolást a 2.sz. melléklet tartalmazza. Kéri a Tisztelt Képviselő-
testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

85/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának  Képviselő-testülete tudomásul veszi a  Zöld Híd Régió 
Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft 2002/HU/P/PE/014.számú regionális 
hulladékgazdálkodási  projektjének előzetes  pénzügyi elszámolását, és felkéri a polgármestert a 
szükséges intézkedések megtételére. 
 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 27.  
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5. Döntés adminisztratív terheinek csökkentését célzó projektek megvalósítása (Csatlakozási 
konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez, KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 
felhívás ) tárgyában 

 
Chrobák Zoltánné dr. jegyző ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy a 2016. szeptember 
5-én  megjelent a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati 
ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című projekt felhívása. Az ASP Korm. rendelet alapján a 
települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez 
a) a keretrendszer és a szakrendszerek igénybevételével (a továbbiakban: rendszercsatlakozás), vagy  
b) az önkormányzati ASP rendszer által támogatott feladatok önálló informatikai támogatása mellett 
az önkormányzati adattárház számára az ASP Korm. rendelet 3. mellékletében meghatározott adatok 
átadását lehetővé tevő interfész kiépítésével (a továbbiakban: interfészes csatlakozás) csatlakozhat. 
 A rendszercsatlakozás lényege, hogy az önkormányzat a feladata ellátásának támogatásához az 
önkormányzati ASP rendszer megfelelő szakrendszerét használja. Az interfészes csatlakozás lényege, 
hogy az önkormányzat a saját informatikai rendszerének megtartása mellett, abban olyan fejlesztést 
hajt végre, amely alapján az ASP Korm. rendelet mellékletében meghatározott egyes adatok 
számítógépes, automatizált adatátadás útján, egy szabványosított csatolófelületen (ún. interfészen) 
kerülnek átadásra az önkormányzati adattárház számára. Az ASP Korm. rendeletnek megfelelően az 
önkormányzat csatlakozása a Kincstár által biztosított adó szakrendszerhez ez esetben is kötelező.  
A települési önkormányzat az önkormányzati ASP rendszerhez alapértelmezésben 
rendszercsatlakozással csatlakozik, azzal, hogy az interfészes csatlakozás – kivételesen – az e-
közigazgatásért felelős miniszter – nem hatósági jogkörben kiadott – egyedi hozzájárulása esetén 
lehetséges. Az ASP Korm. rendelet értelmében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekről a 
települési önkormányzat saját erőből gondoskodik a Kincstár által meghatározott informatikai 
specifikációk alapján. Jelen felhívás keretében az interfész kiépítéséhez szükséges fejlesztésekre 
támogatás nem igényelhető. Jelen felhívás keretében a rendszercsatlakozás kapcsán felmerült 
tevékenységek, valamint az e-közigazgatásért felelős miniszter egyedi hozzájárulásával 
megvalósuló interfészes csatlakozás esetén felmerült egyes tevékenységek támogathatóak a 
Felhívásban foglaltak szerint. 
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és határozati javaslatot 
elfogadni szíveskedjenek. 
 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

86/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 
 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Csörög Község 
Önkormányzata a „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos 
kiterjesztéséhez” KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 kódszámú felhíváshoz, pályázatot kíván beadni a 
jogszabályban meghatározott időpontig. 

 
Határidő:2016. szept .27, ill. a 2017. február 15. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó 
 

 
 

6. A Duna-Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulás megszüntetéséről szóló Társulási 
Megállapodás jóváhagyása 

 



  

9 
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 
került a képviselők részére. Előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy Szob 
Város Önkormányzat Polgármestere, Ferencz Gyöngyi 2015-ben levélben kereste meg a 
balassagyarmati,váci, szobi, szécsényi kistérségek településeit, mivel  ezek a települések a közös 
térségi  és területfejlesztési feladatok összehangolására 2004 október 30.napján létrehozták a Duna-
Ipoly Önkormányzati Területfejlesztési Program Társulást. Polgármester Asszony szerint, mivel ez a 
társulás „gyakorlatilag érdemi tevékenységet nem végzett” javaslatot tett annak jövőbeli létének a 
felülvizsgálatára. Ennek alapján a Csörögi Önkormányzat Képviselő-testülete is támogatta a társulási 
jogviszony megszüntetését. Az eltelt időszak alatt a nagyszámú településből álló társulás szintén 
meghozta a jogviszonyt megszüntető döntését, és ennek alapul vételével elkészült a Társulási 
Megállapodás a Társulás megszüntetéséről, amelyet az 1. sz. mellékletben megjelölt tartalommal 
kérnek elfogadni.  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

87/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Duna-Ipoly Önkormányzati 
Területfejlesztési Program Társulás alapító tagjaként jóváhagyja a Társulás megszüntetéséről szóló 
Társulási Megállapodást, és felkéri a Polgármester a szükséges intézkedések megtételére, és 
felhatalmazza a Megállapodás aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 27.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 
 

7.  Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulásról  
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 
került a képviselők részére. Előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. Elmondja, hogy az 
ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, Váci út 72.-74. ) kérelmet nyújtott be a T. Képviselő-testület 
felé, hogy a Csörög, Vörösmarty u. 23. szám alatti ingatlan villamosenergia-ellátásához a tulajdonosi 
és közútkezelői hozzájárulását adja meg. Az előterjesztés melléklete  a benyújtott kérelem és 
dokumentáció. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

88/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az ELMÜ Hálózati Kft. (1132 Budapest, 
Váci út 72.-74. ) által benyújtott kérelmével kapcsolatban a  Csörög, Vörösmarty u. 23. szám alatti 
ingatlan villamos energia ellátásához, csatlakozó kábelének tervezéshez és kivitelezéséhez , a 
tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását - az alábbi kikötéssel - megadja.  
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Kikötések:  

- a felbontott burkolatot az eredeti állapotára történő helyreállítással, valamint az útlezárás 
kapcsán biztosítani kell a forgalom megszervezését, 

- a munkálatok végzése során a helyszínt kellőképpen meg kell világítani, valamint a 
baleset veszélyére utaló forgalomszabályozó jeleket jól láthatóan ki kell helyezni. 

A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati érdeket 
nem sért. 

Határidő: 2016. szeptember 27.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
  
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a szükséges 
intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

Határidő: 2016. szeptember 30. 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
  

 

8.Egyebek 
 
8.1. A Csörögi Ifjúságért Alapítvány kuratóriumi elnökének lemondása, új elnök választása 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az írásos előterjesztés előzetesen kiküldésre 
került a képviselők részére. Elmondja, hogy az Önkormányzat által alapított Csörögi Ifjúságért 
Alapítvány kuratóriumi elnöke, Szorcsik József ezen tisztségéről lemondott. Ezen körülményre 
tekintettel új kuratóriumi elnök választása, ezen változás bírósági nyilvántartáson történő átvezetése 
vált szükségessé.  Tekintettel arra a tényre, hogy a lemondó nyilatkozatot a napokban küldték be a 
hivatalba, nem állt módjában az új kuratóriumi tag jelölését átgondolni, és a mai nap javaslatot tenni. 
Javasolja, hogy az októberi ülésre valamennyi képviselő gondolja át a kialakult helyzetet és tegyen 
javaslatot annak megoldására. 

Kendrovszki József képviselő javasolja, hogy az önkormányzat ügyvédje készítsen egy jogi 
összegzést a kialakult helyzet alapján, felmérve az összes lehetőségét az Alapítvány 
továbbműködtetése tekintetében. 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

89/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi, hogy Szorcsik József a 
Csörögi Ifjúságért Alapítvány kuratóriumi elnöki tisztségéről lemondott. 
Határidő: 2016. szeptember 27.  
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
 
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az 
önkormányzat ügyvédje készítsen jogi javaslatot a Csörögi Ifjúságért Alapítvány további működése 
tekintetében. 
Határidő: 2016. októberi ülés 
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
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8.2. A 76/2016.(VIII.29.)sz. képviselő-testületi határozat felülvizsgálata 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Magyar Államkincstár BPM-ÁPI/13863-
2./2016. számú felhívása alapján a 76/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi határozatát felülvizsgálata 
vált szükségessé. Tekintettel erre a tényre kérem az alábbi döntés elfogadását:  

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 
a következő határozatát: 
 
Szavazatarányok: 
7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

90/2016.(IX.27.) Képviselő-testületi határozat: 
1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 76/2016.(VIII.29.) Képviselő-testületi 
határozatát felülvizsgálta a Magyar Államkincstár BPM-ÁPI/13863-2./2016. számú felhívása alapján 
és annak helyesbítésével egyetért, és az alábbiak  szerint módosítja  döntését: 
 
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy vis maior támogatásra 
pályázatot nyújt be a Belügyminisztériumhoz az alábbiak szerint:  
 
A káresemény megnevezése: Csörög – 2016. július 17.  út 
A káresemény helye: Csörög  
 

Sorszám 

Vis maior 

esemény 

megnevezése  

Utca Hrsz. 

1. út Kossuth 1587, 1863 

2. út Kolozsvári 1210 

3. út Szabadság 1290  

4. út Vörösmarty 1725, 1451 

5. út Homokbánya 2546 

6. út Kiscsörögi 2504 

7. út Akácfa 1827 

8. út Puskin 1905 

9. út Alkotmány 1888 

10. út Arany János 1375  

11. út Munkácsy 1128 

12. út Szegedi 1575,1474,1417,1336,1233 

13. út Hársfa 1747,1843 

esemény 

leírása: 

A rövid időn belül többször ismétlődő viharos időjárás miatt egyes 

önkormányzati tulajdonú helyi utak járhatatlanná váltak. Az özönvíz szerű 

lezúduló következtében felületi problémák, süllyedések keletkeztek, melyek 

ellehetetlenítették a lakott területek megközelítését. Ezeken a területeken a 

közlekedés nem volt biztosítható, szükséges a felmerült károk helyreállatása, 

amely az önkormányzat teljesítőképességét jelentősen meghaladja. A károsult 

utak: 1./ Kossuth utca 1587,1863 hrsz, 2./ Kolozsvári utca Duna utca-Komárom 
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utca közötti szakasz 1210 hrsz, 3./ Szabadság utca 1290 4./ Vörösmarty utca 

1725 hrsz,, 1451 hrsz, 5./ Homokbánya utca 2546 hrsz, 6./ Kiscsörögi utca 2504 

hrsz, 7./ Akácfa utca 1827 hrsz, 8./ Puskin utca Csörögi út- Akácfa utca közötti 

szakasza 1905 hrsz, 9./ Alkotmány utca 1888 hrsz, 10./ Arany János utca 1375, 

hrsz, 11./ Munkácsy utca 1128 hrsz, 12./ Szegedi utca Kossuth utca- Kolozsvári 

utca közötti szakasza 1575, 1474, 1417, 1336, 1233 hrsz 13./ Hársfa utca 

Kossuth utca Vörösmarty utca közötti szakasza 1747, 1843 hrsz. 

A káresemény forrásösszetétele: 

 

Megnevezés 2016. év % 

Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)   Ft 10% 

Biztosító kártérítése   0 0% 

Egyéb forrás    0 0% 

Vis maior támogatási igény   Ft 90% 

Források összesen   Ft 100% 

 

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 23.982.172,- Ft, melynek 
fedezetét részben tudja biztosítani, mivel az önkormányzat teljesítőképességét a felmerült károk 
helyreállítása jelentősen meghaladja.  
A káreseménnyel érintett utak Csörög Község Önkormányzata tulajdonában lévő, 
forgalomképtelen vagyoni körbe tartozó ingatlanok. 
A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással nem rendelkezik. 
Az adott káreseményre biztosítási összeget nem igényelt.  
A károsodott a helyi közút fenntartását, a közúti közlekedés biztosítását, mint kötelező 
önkormányzati feladat ellátását szolgálják. (Mötv. 13.§ (1) bek. 2. pontja) 
Az Önkormányzat más, a tulajdonában lévő ingatlanon ezt a feladatát nem tudja ellátni, mivel 
nincs alternatíva az érintett területek esetében a lakott területek megközelítésére.  
A pályázathoz szükséges önerőt bruttó 2.398.217 - Ft, azaz kettőmillió 
háromszázkilencvennyolcezer kettőszáztizenhét forint - összegben biztosítja Csörög Község 
Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati 
rendelet 7. melléklet Kiadások 1.3 sora Dologi kiadások előirányzata terhére.  
Csörög Község Önkormányzata vállalja a károsodott utak költséghatékonyság és a 
megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.  
Csörög Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy az adott tárgyban korábban vagy egyidejűleg nem 
nyújtott be pályázatot. 
Csörög Község Önkormányzata nyilatkozza, hogy az eljárás jelen szakaszában a miniszter által a 
kérelmek elbírálása során egyedileg meghatározott, a káresemények, illetve a bekövetkezett 
károsodások megfelelő vizsgálatához szükséges egyéb dokumentum nem szükséges, az előírásra nem 
került.  
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
benyújtására, a szükséges nyilatkozatok és intézkedések megtételére. 
   
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 
Határidő: 2016. szeptember 27. 
 

 
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester  a Képviselő-testület nyílt ülését 
bezárja.  
 
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület nyílt, rendes  
ülését   19   óra      45  perckor bezárta. 
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A Képviselő-testület  2016. szeptember 27.-i rendes nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 19 óra 
46 perckor.  
 
(Képviselő-testület  2016. szeptember 27.-i  zárt  üléséről készült jegyzőkönyv külön íven szövegezve). 
 
 

 
 

k.m.f. 
 
 
 

 
 
   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 
            polgármester                                                              jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


