
Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 10/2017.             

 

10.sz. Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében 

2017. augusztus 08-án (kedd) 11.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli nyilvános Képviselő-

testületi ülésről. 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

HATÁROZATOK: 

 

67/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

szóló 230/2015.(V.19.) számú Kt határozat hatályon kívül helyezéséről 

 

68/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata Csörög Község Településképi Arculati 

Kézikönyve és Településképi rendelete elkészítését indító döntés meghozataláról 

 

 

69/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz 

kapcsolódó támogatási pályázaton való részvételről   

 

70/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói 

engedélyezéséről 

 

71/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata fogyatékos személy nappali ellátásához 

szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

 

72/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata a váci Jávorszky Ödön Kórház megkeresése 

ügyében 

 

 

73/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról  

 

 

74/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozata Javaslat Antal Péter képviselő díjazására a 

térfigyelő kamerarendszer működtetése érdekében végzett tevékenységéért 

 

 

RENDELET: 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 9/2017.(VIII.09.) 

önkormányzati rendeletét a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól.  

 

 

 



 

Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. augusztus 08-án megtartott 

rendkívüli nyílt ülésén 

 

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

    

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Grancsa Péter    képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér            képviselő  

Kendrovszki József   képviselő  

Pataki Ferenc Józsefné           képviselő 

 

Tanácskozási joggal:   Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

    Riba Istvánné igazgatási előadó 

    Együd Sándorné jegyzőkönyvvezető 

 

                                                                      

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Együd Sándorné vezeti.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 11 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi ülést és 

köszönti a képviselőket, és a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja 

jelen van, így az ülés 6 fővel határozatképes. Antal Péter képviselő elfoglaltsága miatt nem tud részt 

venni az ülésen.  

 

Ismerteti a napirendi pontokat. Három napirenddel egészülne ki az ülés, mivel a Jávorszky Ödön 

Kórház kéri a testület hozzájárulását egy állam által támogatott pályázati lehetőség keretén belül 

egészségiroda kialakítására, amihez szándéknyilatkozatot kérnek. Érkezett egy kérelem közútkezelő 

hozzájárulás vízbekötéssel kapcsolatban, valamint javaslattal kíván élni Antal Péter díjazására a 

térfigyelő kamerarendszer működtetése érdekében végzett tevékenysége miatt. Az ülés végén pedig 

tájékoztatást szeretne tartani a kamerákkal és a Kecskerágói szemétszállítással kapcsolatban. Kéri a 

módosított napirend elfogadását.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. augusztus 8-i 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 E K 

NYÍLT ülés: 

 

1. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép 

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Bene Attila főépítész 

 

2. Csörög Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete 

elkészítését indító döntés meghozatala 



Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Bene Attila főépítész 

 

3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási pályázaton való 

részvételről   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

  

4. Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

Meghívott: Gáspár Tiborné óvodavezető 

 

5. Döntés fogyatékos személy nappali ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester    

 

6. A váci Jávorszky Ödön Kórház megkeresése együttműködés ügyében 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

7. Döntés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

8. Javaslat Antal Péter képviselő díjazására a térfigyelő kamerarendszer működtetése 

érdekében végzett tevékenységéért 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Napirendek 

1. Rendeletalkotás a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép 

érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét:  

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény megalkotásával a helyi önkormányzatok 

új feladatot kaptak, amely végrehajtásához a későbbiekben megalkotott kormányrendeletek szolgálnak 

alapul. Ezen végrehajtási szabályok a 400/2016.(XII.5.) Korm. rendeletben kerültek megfogalmazásra, 

azaz az önkormányzatnak végre kell hajtania a jogszabályokban meghatározott formában és 

határidőben a településképpel kapcsolatos feladatait. A helyi önkormányzatok a törvény rendelkezése 

alapján 2017. október 1. napjáig kötelesek megalkotni a településképi rendeletet.  

 

A településképi rendelet elkészítése hosszú folyamat, egyeztetésének és elfogadásának eljárási 

szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a 

településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 

314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: kormányrendelet) 2016. december 5.-én kihirdetett 

módosítása (az egyes kormányrendeleteknek a településkép védelmével és a településrendezéssel 

összefüggő módosításáról szóló 400/2016. (XII. 5.) Korm. rendelet) szabályozza.  

 

A településképi rendelet megalkotásának első lépése a partnerségi egyeztetési eljárás 

szabályairól való önkormányzati döntés, amely jelen előterjesztés részét képezi.  

 

Az önkormányzati főépítész évente egy alkalommal a felületre beérkezett véleményeket kiértékeli és 

ismerteti a képviselő-testülettel.  



 

Az új jogintézmények bevezetése és a kormányrendelet egyéb módosításai miatt Csörög Község 

Önkormányzata jelenleg hatályos Partnerségi egyeztetési helyi szabályairól szóló 230/2015(V.19.) 

számú Kt határozattal elfogadott szabályozás jelen rendelet megalkotásával okafogyottá válik.  

Az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti rendelet-tervezet az Építészeti és Építésügyi Helyettes 

Államtitkárság által készített minta partnerségi rendelet alapján készült, és támogatta az önkormányzat 

főépítésze is.  

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a alapján a rendelet-tervezettel kapcsolatos 

előzetes hatásvizsgálat összegzését az előterjesztés 2. számú melléklet tartalmazza. 

  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a rendeletalkotási javaslatot és a rendelet-tervezet 

elfogadását követően helyezze hatályon kívül korábbi partnerségi egyeztetésről szóló 

szabályzatát/határozatát. 

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 9/2017.(VIII.09.) önkormányzati 

rendeletét a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép érvényesítéssel összefüggő 

partnerségi egyeztetés helyi szabályairól 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

67/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

  

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a partnerségi egyeztetés helyi 

szabályairól szóló 230/2015.(V.19.) számú Kt határozatot hatályon kívül helyezi.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2017. augusztus 8. 

 

 

 

 

 

2. Csörög Község Településképi Arculati Kézikönyve és Településképi rendelete 

elkészítését indító döntés meghozatala 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét:  

Magyarország Országgyűlése 2016. június 13-án fogadta el és június 23-án hirdette ki a településkép 

védelméről szóló 2016. évi LXXIV. (a továbbiakban: településképi) törvényt.  

 

A helyi településképi rendelet megállapítását megelőzően annak szakmai megalapozását szolgáló 

Településképi Arculati kézikönyvet (a továbbiakban: kézikönyv) kell alkotni. A kézikönyvet 

véleményeztetni kell a Magyar Építész Kamarával, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a 

kulturális örökség védelméért felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park igazgatóságával. A 

településképi rendelet tervezetet véleményeztetni kell az állami főépítészi hatáskörben eljáró megyei 



Kormányhivatallal, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatósággal, a kulturális örökség védelméért 

felelős miniszterrel és az illetékes nemzeti park igazgatóságával. Végül a kézikönyvet és 

településképi rendeletet is az önkormányzat Képviselő-testületének kell jóváhagynia – a 

korábban már említett határidőig.  
Az előterjesztést véleményezte a főépítész úr is és azt elfogadásra javasolta.  

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

68/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

  

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

közigazgatási területére a Településképi Arculati Kézikönyv és a Településképi rendelet 

elkészítését a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és 

a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről 

szóló 314/2012. (XII. 8.) Korm. rendelet 28. és 29/A. §-ai vonatkozó rendelkezései szerinti 

véleményezési és partnerségi egyeztetési, a 43/A. § rendelkezései szerinti eljárásrenddel 

elindítja. 

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert a Településképi 

Arculati Kézikönyv és Településképi rendelet elkészítéséhez szükséges ajánlatkérés 

lebonyolítása során a nyertes ajánlattevő kiválasztására, és a szerződés megkötésére, ill. 

felhatalmazza annak aláírására. 

3. A 2. pontban megjelölt   megbízási díj pénzügyi fedezete -  bruttó 1 millió forint - 

rendelkezésre áll, amely összeget a MÁK fogja Csörög Község Önkormányzat rendelkezésére 

bocsátani. 

 Határidő:  2017. augusztus 8. illetve 2017. szeptember 30. 

 Felelős:  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

3. Döntés szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatási pályázaton való 

részvételről   

   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét: 

A Belügyminiszter pályázatot hirdetett a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 

2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 3. melléklet 1.9 pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatásra.   A támogatásra a 

Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának 2017. 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 2016. -ban foglalkoztatott közfoglalkoztatási létszám adatának átlaga, illetve a 2017. január 

1-jei lakosságszámból a 80 év feletti korcsoportos adatának együttes száma szerinti ellátott 

figyelembe vételével,  

- keménylombos tűzifa igénylése esetén legfeljebb 2 m
3
/ellátott tűzifa mennyiséget igényelhet. 



Csörög községben az igényelhető kemény lombos tűzifa maximális mennyisége: 64 m
3
.  A pályázat 

elbírálásának legkésőbbi határideje: 2017. szeptember 29-ig. A tűzifa rászorultak részére történő 

kiosztásának határideje: 2018. február 15.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a határozati javaslatot 

elfogadni szíveskedjen.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

69/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

  

1) Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Magyarország 2017. évi 

központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 3. melléklet 1.9 pont szerinti települési 

önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatására - a pályázati 

kiírás 5/b pontja alapján - pályázatot nyújt be kemény lombos szociális tűzifa igénylésére. 

 

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat 2016. évi átlagos 

közfoglalkoztatási létszám adatának, illetve a 2017. január 1-ei lakosságszámból a 80 év feletti 

korcsoportos adatának együttes száma alapján a maximálisan igényelhető, összesen 64 m
3
 

keménylombos tűzifa iránt nyújtsa be az Önkormányzat pályázatát.  

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 2017. 

évi költségvetésének 7. melléklet Dologi kiadások sora terhére bruttó   246.280.- Ft összegben 

fedezetet biztosít. 

 

Csörög Község Önkormányzata vállalja, hogy a szociális célú tűzifában részesülőtől 

ellenszolgáltatást nem kér. 

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: 2017. augusztus 8.a pályázat rögzítésére, illetve benyújtására: 2017. augusztus 25 

illetve. 2017. augusztus 28. 

 

2) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a szociális célú tüzelőanyag pályázati 

lehetőségen kívül, szociális rászorultság alapján megállapítható szociális tűzifa támogatási 

keretösszeg mértékének lehetőségét vizsgálja meg és az Önkormányzat és intézményei 2017. évi 

költségvetési rendeletének soron következő módosításakor tegyen javaslatot. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. szeptember 30.    

  

 

4. Döntés óvodai csoportlétszám-túllépés fenntartói engedélyezéséről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét: 

A Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth u. 21.)   vezetője a 2017/2018. 

nevelési év előkészítéséhez kapcsolódóan fenntartói intézkedést kezdeményezett csoportlétszám 

túllépés engedélyezése ügyében. A csoport- és osztálylétszám túllépésével kapcsolatos szabályokat a 

nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 25. § (7) bekezdése és az Nkt. 4. számú melléklete 



határozza meg. Az óvodai csoportra, iskolai osztályra, kollégiumi csoportra megállapított maximális 

létszám a nevelési év, illetőleg a tanítási év indításánál a fenntartó engedélyével legfeljebb húsz 

százalékkal átléphető, továbbá függetlenül az indított osztályok, csoportok számától, akkor is, ha a 

nevelési év, tanítási év során az új gyermek, tanuló átvétele, felvétele miatt indokolt. [Nkt. 25. § (7) 

bekezdés] A Nkt. 49. § (1) bekezdés szerint a szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor 

kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.  A Nkt. 47. § (7) bekezdése értelmében az enyhe értelmi 

fogyatékos, beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót 

két gyermekként, a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum 

zavarral küzdő vagy halmozottan fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell figyelembe 

venni az óvodai csoport, iskolai osztály, kollégiumi csoport létszámának számításánál, ha nevelés-

oktatásuk a többi gyermekkel, tanulóval együtt történik.  

Az Nkt 4. számú mellékletében meghatározottak alapján az óvodai csoportok minimális létszáma 13 

fő, maximális létszáma 25 fő, átlag létszáma 20 fő lehet. 

Az óvodai ellátást igénylő gyermekek száma a következő: 

 

Csoport megnevezése Nkt. max. 

létszám 

(fő) 

Tényleges 

létszám 

(fő) 

Számított 

létszám 

(fő) 

SNI 

Engedély a max. 

létszám  

20 %-kal való 

túllépésére 

       (fő)      ( %) 

Felhő csoport 15+5 15+5 0   

Napocska csoport 25 28 0 3 12 

Szivárvány csoport 25 25 0   

 

Az óvodavezető kérelméből megállapítható, hogy a 3 csoportos óvodában a Napocska csoportban 

mutatkozik létszámtúllépés. Oktatásszervezési szempontból a gyermekek biztonságos, megszokott 

színvonalú ellátását a fenti létszámtúllépések nem veszélyezteti.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a létszámok engedélyezésére.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

70/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

  

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2017/2018. nevelési évre 

engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth u. 21.), Napocska 

csoport vonatkozásában a törvény szerinti maximális csoportlétszám 20%-os határon belül történő 

túllépését. Ennek alapján az engedélyezett maximális csoportlétszámokat az intézmény Napocska 

csoportjában tényleges 28 fő létszámban állapítja meg.  

Határidő: 2017. augusztus 08.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

5. Döntés fogyatékos személy nappali ellátásához szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét: 

Csörög Község Önkormányzat és Vác Város Önkormányzat továbbá a Bölcsődék és Fogyatékosok 

Intézménye között létrejött 19/96-5/2015. számon kötött, 5/111-5/2016. módosított megállapodás 

értelmében a 18 éves kor feletti fogyatékos személyek napközbeni ellátását a Bölcsődék és 

Fogyatékosok Intézmény Fejlesztő Napközi Otthon (2600 Vác, Tabán utcai intézmény) biztosítja.    

A Vác Város Önkormányzat Képviselő-testületének a személyes gondoskodást nyújtó szociális és 

gyermekjóléti ellátások igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló szóló 14/2016.(III.18.) 

önkormányzati rendelet 1. számú melléklete „Önkormányzatok közötti megállapodás alapján fizetendő 

térítési díj” 3.435 Ft/fő/nap.  

A fentiek figyelembe vételével az évközben felmerült feladatellátáshoz  377.080.-Ft  költségvetési 

forrás jóváhagyása szükséges.  

Kérem 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: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

71/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

  

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete fogyatékos személy nappali ellátásához  

(Radics Zoltán , Csörög, Arany J. u. 12. sz. alatti lakos ) 377.080.- forintot biztosít 2017. december 

31. napjáig   Vác Város Önkormányzat Bölcsődék és Fogyatékosok Intézményében. 

Határidő: 2017. augusztus 01. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott 

feladat ellátásához szükséges, 2017. évi költségvetési fedezet biztosításáról, és felhatalmazza a 

szükséges intézkedések megtételére. 

Határidő: 2017. augusztus 01. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

6. A Jávorszky Ödön Kórház megkeresése együttműködés ügyében 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, kéri a testület 

támogatását, hogy az együttműködési szándéknyilatkozatot alá tudja írni.  

 

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

a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

72/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Jávorszky Ödön Kórház (Vác, Argentin 

Döme tér 1-3.) által, a VEKOP-7.2.2-17 kódszámú pályázati kiírásra benyújtott „Egészségfejlesztési 

iroda kialakítása a váci járásban” című projekt célkitűzéseit, fejlesztési tartalmát megismerte, és annak 



megvalósítását támogatja. Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési szándéknyilatkozat 

aláírására.  

Határidő: 2017. augusztus 08. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

7. Döntés közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás tárgyában  

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét: 

kk. Grancsa Péter Ádám törvényes képviseletében eljárva a Tóth Tímea kérelmező a 2135 Csörög, 

Szabadság utca 48. szám alatti lakos a Csörög, Szabadság utca 69. szám alatti ingatlan vízellátása, 

bekötése ügyében közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulás kiadását kérte a Csörög közigazgatási 

területén fekvő 1296 hrsz. ingatlanra nézve. A kérelmező becsatolta a DMRV-hez benyújtott műszaki 

tervdokumentációt és megrendelést.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét: 

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 73/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete kk. Grancsa Péter Ádám törvényes 

képviseletében eljárva Tóth Tímea (2135 Csörög, Szabadság utca 48.) kérelmezőnek, a Csörög, 1296. 

hrsz-ú, a természetben Csörög, Szabadság utca 69. szám alatti ingatlan vízbekötés létesítése, új 

bekötése ügyében, a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulását - az alábbi kikötésekkel – megadja:  

Kikötések:  

- az új bekötés tényleges létesítésének és a szolgáltatási szerződés megkötésének feltétele az 

ingatlan csatornabekötésének kiépítése és szolgáltatási szerződéskötése. 

- 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: 2017. augusztus 8.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

8. Javaslat Antal Péter képviselő díjazására a térfigyelő kamerarendszer működtetése 

érdekében végzett tevékenységéért 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztés lényegét, elmondja, hogy Antal 

Péternek a képviselő testület korábban is megszavazott megbízási díjat, a térfigyelő kamerarendszer 

működtetésével felmerülő többlet feladatok elvégzéséért. Támogatja, hogy az eltelt időszakban végzett 

munka elismeréseként Antal Péter bruttó 100.000.- Ft megbízási díjban részesüljön.  

 

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

a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

 

 

 

74/2017. (VIII.08.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja megbízási szerződés megkötését 

Antal Péter képviselővel a térfigyelő kamerarendszer működtetésével felmerülő többlet feladatok 

ellátásáért bruttó 100.000.- Ft, megbízási díjjal. Felkéri a polgármestert a megbízási szerződés 

megkötésére, és felhatalmazza annak aláírására.  

Határidő: 2017. augusztus 8, illetve augusztus 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

A napirendek lezárultával Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a DMRV-től 

megkapta a Kecskerágó vízjogi engedélyezéséről szóló tájékoztató levelet, amely kiemeli, hogy a 

kiviteli tervek felülvizsgálata szükséges, amelynek elkészültét követően tájékoztatást fognak nyújtani.  

A fentieken túlmenően elkészültek az új térfigyelő kamerák telepítésével, ennek alapján a 

szerződéseket aktualizálni kell.  

 

 

 

 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület 

rendkívüli nyílt ülését 12 óra 20 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2017. augusztus 8-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 12 óra 

22 perckor. 

 

 

 

 

 Hegedűsné Kripák Ildikó                       Chrobák Zoltánné dr. 

          polgármester                                                  jegyző 


