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Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének  2016. november 10.-én megtartott 

rendkívüli  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 

Pataki Ferenc Józsefné                         képviselő 

Kendrovszki József                              képviselő 

Grancsa Péter                                       képviselő  

Antal Péter                                           képviselő 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

                   

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Chrobák Zoltánné dr. 

jegyző vezeti. 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 30 perckor megnyitja a képviselő-testület nyílt 

ülését. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen van, Dr. Bonyhády  Elemér László              

képviselő úr más elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen jelen lenni, az ülés 6 fővel határozatképes.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti a nyílt ülés napirendjét.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2016. november 10.-i rendkívüli  nyílt ülése kezdetén, 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 6 igen szavazat, 

ellenszavazat és tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, 

amely az alábbi:  

 

N A P I R E N D 

 

NYÍLT ülés: 

 

1.Vulkán Kft kérelme a Csörög, Homokbánya u. 22. szám alatti ingatlan gázbekötéséhez 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

2. Egyebek: 
 

2.1. Tájékoztatás a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat népkonyhai étkeztetéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2.2. Javaslat a „Kistérség” című újság pénzügyi támogatására 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2.3.  Tájékoztató a depónia gázzal kapcsolatos helyzetről  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2.4.  Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2.5.  Tájékoztató a térfigyelő kamerák bővítése tárgyában folytatott kezdeményezésről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
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N A P I R E N D 

 

1. Vulkán Kft kérelme a Csörög, Homokbánya u. 22. szám alatti ingatlan gázbekötéséhez  
 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az írásos 

előterjesztés előzetesen kiküldésre került a képviselők részére. A Vulkán Kft. burkolatbontási 

közútkezelői hozzájárulás iránt kérelmet nyújtott be a Képviselő-testület felé a Csörög, Homokbánya 

u. 22. szám alatti ingatlan gázbekötéséhez. Az előterjesztés melléklete a benyújtott kérelem és 

dokumentáció. A fentiek alapján kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést vitassa meg 

és hozza meg döntését. 

A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a T. Képviselő-testület elé: 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

93/2016.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat: 

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vulkán Kft. (2022 Tahi, Szőlő utca 2.) 

által benyújtott kérelmével kapcsolatban a Csörög, Homokbánya u. 22. szám alatti ingatlan gázenergia 

ellátásához a burkolatbontási közútkezelői hozzájárulását - az alábbi kikötéssel - megadja.  

Kikötések:  

A munkákat kizárólag a benyújtott PP-216/16 munkaszámú kiviteli tervdokumentáció és csatolt 

egeztetési jegyzőkönyvek alapján végezheti el a kivitelező. 

A munkálatokkal érintett közterületet az eredetivel megegyező állapotban kell helyreállítani, 

süllyedésmentesen tömörítve a munkaárkot. 

Ha a munka 2016. november 30-ig nem készül el, a hozzájárulás érvényét veszíti. 

A tervezett beruházás településrendezési szempontokkal összhangban van, önkormányzati érdeket 

nem sért. 

Határidő: 2016. november 10.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

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

intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására és kiadására. 

Határidő: 2016. november 10. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

2.1. Tájékoztatás a Váci Egyházmegye Szamaritánus Szolgálat népkonyhai étkeztetéséről 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Váci Egyházmegye Szamaritánus 

Szolgálat megkereste, amelynek célja, hogy ingyenes étkeztetést biztosítsanak az arra rászorulóknak 

Csörögben. A részletes feltételeket még nem ismeri, mert a jövő héten személyesen, a várható helyszín 

feltételeinek megvizsgálásával folytatnák a tárgybani egyeztetést. Kéri a képviselő-testület 

támogatását az egyeztető tárgyalások lebonyolításához azzal, hogy a képviselő-testület a decemberi 

ülésén dönteni tudjon az estleges együttműködés részletes feltételeiről.  

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 
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Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

94/2016.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Váci Egyházmegye 

Szamaritánus Szolgálat népkonyhai  étkeztetéséről szóló tájékoztatást, és felhatalmazza a 

polgármestert az egyeztető tárgyalások lebonyolítására és a képviselő-testületi döntéshozatal 

előkészítésére. 

Határidő: 2016.decemberi kt.  ülés 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

2.2. Javaslat a „Kistérség” című újság pénzügyi támogatására 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester előterjesztőként ismerteti az előterjesztés lényegét. 

Elmondja, hogy a kistérségi tanácsülésen felvetődött a „Kistérség” című újság pénzügyi 

támogatásának felülvizsgálata a társulás önkormányzatai között, akik közül négy önkormányzat 

támogatta eddig a lap kiadásának költségeit, és a szükség lenne még közel 100.000.ft. támogatási 

bevételre. 

Kendrovszki József képviselő felveti a 2.számú alternatíva elfogadását azzal a korrekcióval, hogy 

nem lakosságszám, hanem darabszám arányosan legyen a fizetés. 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

95/2016.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a „Kistérség” című újság 

működésével kapcsolatos tájékoztatást, és úgy dönt, hogy a jelenlegi darabszám (kb.50.pld.) 

arányában (1765.Ft/hó összeggel) járul hozzá a havi lap szerkesztéséhez, nyomdai kivitelezéséhez és 

terjesztéséhez 2016.szeptemberétől. Felkéri a Polgármestert, hogy döntéséről tájékoztassa a 

Veresegyházi Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Társulása Elnökét. 

Határidő: 2016.november 15. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

 

 

2.3. Tájékoztató a depónia gázzal kapcsolatos helyzetről  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a depónia gáz hasznosításával foglalkozó 

cég megkereste, akik tárgyaltak Bene Attila Főépítész úrral is a településrendezési szerződés 

lehetőségéről. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 
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Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

96/2016.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a  depóniagázzal kapcsolatos 

polgármesteri tájékoztatást. 

Határidő: 2016.november 10. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

 

 

2.4. A Medicopter Alapítvány pénzügyi támogatása  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy javasolja az alapítvány pénzügyi 

támogatását eszközbeszerzésre. 

Grancsa Péter képviselő úr megjegyzi, hogy meglehetősen mostoha körülmények között látják el a 

munkájukat. 

Kendrovszki József képviselő úr támogatja a felvetést. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

97/2016.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete  úgy dönt, hogy 50.000.Ft, azaz Ötvenezer 

forint pénzügyi támogatást nyújt a Medicopter Alapítványnak eszközbeszerzésre. Felkéri a 

Polgármestert a szükséges intézkedések megtételére, és felhatalmazza a támogatási szerződés 

aláírására.  

Határidő: 2016.december 5. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

 

 

2.5. Tájékoztató a térfigyelő kamerák bővítése tárgyában folytatott kezdeményezésről  
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Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy levelet írt a Belügyminisztériumba, kérve a 

segítséget újabb térfigyelő kamerák létesítéséhez. A napokban megérkezett a válaszlevél, amely arról 

tájékoztat, hogy nincs erre költségvetési forrás. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza 

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

98/2016.(XI.10.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a térfigyelő kamerák 

bővítése tárgyában folytatott kezdeményezésről szóló polgármesteri tájékoztatást. 

Határidő: 2016.november 10. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

 

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, rendkívüli  

ülését   19   óra      45  perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület  2016. november 10.-i rendkívüli  nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 19 

óra 46 perckor.  

 

(Képviselő-testület  2016. november 10.-i  zárt  üléséről készült jegyzőkönyv külön íven szövegezve). 

 

 

k.m.f. 

 

 

 

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


