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9.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár (2135 Csörög , Arany János utca 53.) 

hivatalos helyiségében 2017. június 20-án (kedd) 18.00 órai kezdettel megtartott rendes 

nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

61/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 

 

62/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 

2016. évi munkájáról   

 

63/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata a háziorvosi feladatellátásról, a település 

egészségügyi helyzetéről 

 

64/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata Csörög Község Önkormányzata 

víziközmű vagyonának térítésmentes átadásról a Magyar Állam részére  

 

65/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata energia megtakarítási intézkedési terv 

elfogadásáról 

 

66/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozata tulajdonosi és közútkezelői 

hozzájárulásról  

 

 

RENDELET: 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 8/2017.(VI.21.) 

önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól  

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. június 20-án megtartott 

rendes nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: Csörögi Művelődési Ház és Könyvtár   
2135 Csörög, Arany János u. 53. 

    

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László  alpolgármester 

Antal Péter    képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér            képviselő  

Grancsa Péter    képviselő 

Kendrovszki József   képviselő  

Pataki Ferenc Józsefné          képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

   Némethné Vadócz Erika bizottsági kültag 

   Garabáné Fonád Elvira bizottsági kültag 

   Riba Istvánné igazgatási előadó 

   Együd Sándorné jegyzőkönyvvezető 

 

Meghívottak:    Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő 

                   Garami Mária könyvtáros 

 

                                                                       

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

Sándorné vezeti.  
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 18 óra 00 perckor megnyitja a képviselő-testületi 

ülést és köszönti a képviselőket, és a megjelent érdeklődőket. Megállapítja, hogy a képviselő-

testület 7 tagja jelen van, így az ülés 7 fővel határozatképes.  

Ismerteti a napirendi pontokat. Kéri azok elfogadását.  

 

 A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2017. június 20-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet – 7 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. Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő 

2. Beszámoló a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Garami Mária könyvtáros 



3. Beszámoló a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

4. Döntés Csörög Község Önkormányzata víziközmű vagyonának térítésmentes 

átadásról a Magyar Állam részére  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

5. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

6. Döntés energia megtakarítási intézkedési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

7. Egyebek : 

Döntés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Napirendek 

1.Beszámoló a védőnői szolgálat 2016. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a területi védőnői ellátásról szóló 

49/2004.(V.21.) ESzCsM rendelet, a várandósgondozásról szóló 26/2014.(IV.8.) EMMI 

rendelet, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető betegségek megelőzését és 

korai felismerését szolgáló egészségügyi szolgáltatásokról és a szűrővizsgálatok igazolásáról 

51/1997. (XII. 18.) NM rendelet és az iskola-egészségügyi ellátásról szóló 26/1197. (IX. 23.) 

NM rendelet határozza meg a védőnő feladatait. Sulyánné Kalácska Katalin területi védőnő 

elkészítette és benyújtotta a Csörögi Védőnői Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

Köszönti a védőnőt, kérdezi, hogy szeretné-e kiegészíteni a leadott beszámolóját.  

 

Sulyánné Kalácska Katalin védőnő köszöni a lehetőséget, de mivel részletesen beszámolt, 

ezért nem kíván élni a kiegészítéssel.  

  

Dr. Bonyhády Elemér képviselő a megköszöni az egész éves munkát a képviselők nevében.   

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester szintén megköszöni a védőnő asszony munkáját, jó 

egészséget kíván neki. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



61/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Csörögi 

Védőnői Szolgálat 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2017. június 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 

1. Beszámoló a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Garami Mária könyvtáros 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Garami Mária könyvtáros 

elkészítette és benyújtotta a Csörögi Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról szóló 

beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.  

Köszönti Garami Máriát, kérdezi, hogy van-e kiegészítése?  

Garami Mária könyvtáros megköszöni a lehetőséget, de nem kívánja szóban kiegészíteni az 

írábeli előterjesztését.   

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester örömmel olvassa a beszámolóból, hogy sok 

program van a könyvtárban, annak ellenére, hogy szűkös a keret. Az informatika jól ki van 

használva, mindig szép rend van a könyvtárban. Örül, hogy a továbbképzéseken részt vesz a 

könyvtárvezető asszony. Megköszöni a könyvtáros asszony munkáját, jó egészséget kíván 

neki. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

62/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a Csörögi 

Művelődési Ház-Könyvtár 2016. évi munkájáról szóló beszámolót az előterjesztés 1. számú 

melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2017. június 20. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



2. Beszámoló a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

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

elkészítette és benyújtotta a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 

szóló 2016. évi beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Kérdezi, 

hogy van-e szóbeli kiegészítése? 

 

Dr. Bonyhádi Elemér képviselő igen, szeretné kiegészíteni pár gondolattal a beszámolóját. 

Elfelejtette megemlíteni, hogy védőnő és az asszisztens nő munkája rendkívül fontos, és egye 

fontosabb. Önállóan külön is végzik a napi munkát, megszeretné köszönni.  

Úgy látja, romlik a csörögiek egészségállapota, akár országosan is kijelenthető ez. Egyre több 

a beteg, és egyre többen nem kezeltetik magukat, megdöbbentő halálesetek is történtek, az 

emberek nem foglalkoznak megfelelően az egészségügyi állapotunkkal.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a beszámolóból igen csak kitűnik, 

hogy borzasztó a helyzet. Ellenben örülhetünk, hogy van háziorvosunk, köszönettel tartozunk 

valamennyi egészségügyben dolgozónak. Örül a beszámolónak. Köszöni a munkájukat.  

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

 

63/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a háziorvosi 

feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről szóló 2016. évi beszámolót az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2017. június 20.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

3. Döntés Csörög Község Önkormányzata víziközmű vagyonának térítésmentes 

átadásról a Magyar Állam részére  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzatának 

a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése szerint és az 

ott felsorolt víziközmű-rendszer vagyonát, 2017. július 1-ig át kell adnia a magyar állam 

részére. A vagyonelemek átadás-átvételéről az érintett önkormányzat és a magyar állam 

képviseletében eljáró MNV Zrt. 2017. június 30-ig írásban megállapodik. A DMRV Duna 

Menti Regionális Vízmű Zrt., mint a vagyonátadás harmadik fele a vagyonátadáshoz 

segítségképpen elküldte szerződéstervezetét (1. számú melléklet). Kiemeli, hogy Csörög 



Község Önkormányzata 2016. évben megkötötte üzemeltetési és bérleti szerződését a DMRV 

Zrt.-vel.  

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

  

64/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

1./ Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a víziközmű-

szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 79. § (4) bekezdése szerinti kötelezettségét, és 

térítésmentesen átadja a törvényben meghatározott víziközmű-vagyonát a Magyar Államnak. 

 

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vagyonátadással kapcsolatos 

feladatokban eljárjon és a 212/2017. számú előterjesztés 1. számú mellékletét képező átadás-

átvételi szerződést aláírja a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.-vel és a Magyar 

Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel. 

 

Határidő: 1./ pont: azonnal, 2./ pont: 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 

4. Rendeletalkotás a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül 

történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester emlékezteti a képviselő testületet arra, hogy a 2017. 

május 30-i ülésén tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal 

szakmai álláspontja alapján Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének a hivatali 

munkaidőn túli házasságkötés engedélyezéséről és többletszolgáltatás ellentételezéséről, 

valamint az anyakönyvvezető részére fizetendő díj mértékéről szóló 4/2017.(IV.22.) 

önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendeletalkotás szükséges.   

A szakmai segítségnyújtás figyelembe vételével elkészített rendelet tervezetet az előterjesztés 

1. melléklete valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a szerinti előzetes 

hatásvizsgálat eredményét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza. 

Kéri a  Képviselő-testületet, hogy a rendeletalkotási javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

  



Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja 8/2017.(VI.21.) 

önkormányzati rendeletét a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn 

kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól. 

 A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

5. Döntés energia megtakarítási intézkedési terv elfogadásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az energiahatékonyságról szóló 

2016. évi LVII. törvény 2016. decembert módosítását követően az önkormányzatok számára 

kötelező feladatként jelent meg a tulajdonukban lévő közintézményekre ötévente 

elkészítendő energia megtakarítási intézkedési tervet megalkotása és annak a Nemzeti 

Energetikusi Hálózat területileg illetékes irodájának való megküldése (először 2017. március 

31-ig). A terv teljesítéséről ugyancsak minden év március 31-ig kell jelentést küldeni a 

Nemzeti Energetikusi Hálózatnak.A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati 

javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé, melynek kérem elfogadását. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

65/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az előterjesztés 1. sz. 

mellékletét képező, az Energia megtakarítási intézkedési terv összeállítását szabályozó 

dokumentumot. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. június 20. 

 

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

meg a szükséges intézkedéseket a három intézmény-épület közös dokumentumba szerkesztett 

Energia megtakarítási intézkedési terve összeállíttatására és annak megküldésére az erre 

kijelölt hatóságnak, egyben felhatalmazza az Energia megtakarítási intézkedési terv és az 

egyéb szükséges dokumentumok aláírására. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. augusztus 20. 

 

 

 



6. Egyebek: Döntés tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulásról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az új csörögi iskola építése 

ügyében megkeresés érkezett az önkormányzathoz. Dobos Péter építész (VÁRDOB BT., 3525 

Miskolc, Jókai Mór u. 8.) kérelmező a 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 1864/10 hrsz. 

ingatlan közműveinek bekötése és közúti behajtó létesítése ügyében közútkezelői és 

tulajdonosi hozzájárulás kiadását kérte. 

Az előterjesztés melléklete a benyújtott kérelem és műszaki dokumentáció.  

 

A fentiek figyelembevételével az alábbi határozati javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-

testület elé, melynek kérem elfogadását. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

66/2017. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Dobos Péter építész (VÁRDOB 

BT., 3525 Miskolc, Jókai Mór u. 8.) kérelmezőnek 2135 Csörög, Kossuth Lajos utca 1864/10 

hrsz. ingatlan közműveinek bekötése és közúti behajtó létesítése ügyében, a tulajdonosi és 

közútkezelői hozzájárulását – az alábbi kikötésekkel – megadja:  

Kikötések:  

- a felbontott burkolatot az eredeti állapotára kell helyreállítani, 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. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. június 20. 

  

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

intézkedések megtételére, és felhatalmazza a nyilatkozatok aláírására. 

 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. július 15. 

 

 

 

 



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

testület rendkívüli nyílt ülését 19 óra 15 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2017. június 20-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva 19 

óra 16 perckor. 

 

 

 

 

 Hegedűsné Kripák Ildikó                       Chrobák Zoltánné dr. 

          polgármester                                                  jegyző 


