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Tartalmazza:   2- 13 /2017.(I.31.)  számú határozatokat 

1/2017.(II.1.) önkormányzati rendeletet 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

 

 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. január 31-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 

Kendrovszki József                                képviselő 

Antal Péter                                             képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

Eseti tanácskozási joggal meghívottak:  Prontvai Tamás c.r. törzszászlós, körzeti megbízott 

dr. Horváth Imrét c. rendőr alezredes, a Váci Rendőrkapitányság helyettes vezetője 

                                 

Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Chrobák Zoltáné 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 5 tagja jelen van, az ülés 5 fővel 

határozatképes. Grancsa Péter munkahelyi elfoglaltsága, Pataki Ferencné betegsége miatt nem tud a 

mai ülésen jelen lenni. 

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. január 31.-i rendes nyílt ülése kezdetén, 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és kiegészített napirendet – 5 igen szavazat, 

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

amely az alábbi:  

 

Napirend előtt: 

 

Prontvai Tamás c.r. törzszászlós, körzeti megbízott jutalmazása 

 

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

-   Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
 

 

N A P I R E N D 

 

NYÍLT ülés: 

 

1. Döntés a polgármester illetményének módosításáról 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

2. A Polgármester 2017. évi cafetéria juttatása 

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 



3. A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

4. Döntés Csörög Község tulajdonát képező 1092 hrsz.-ú és 1093 hrsz.-ú telkek sportcélú 

hasznosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

5. Csörög Község Önkormányzata és Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

6. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

7. Döntés Penc községnek a Vác központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő 

csatlakozásáról  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

8.Döntés Csörög Község úthálózatának szilárd burkolattal történő ellátása, kamerarendszer 

bővítése támogatási összeg felhasználásáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

9. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

10. Egyebek 

 

 

 

Napirend előtt: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester örömmel köszönti Prontvai Tamás törzszászlóst és dr. 

Horváth Imre c. rendőr alezredest, a Váci Rendőrkapitányság helyettes vezetőjét. Elmondja, hogy a 

képviselő-testület döntött a körzeti megbízott jutalmazásról nettó 100.000.Ft. összegben. Megköszöni 

a község közbiztonságáért végzett munkáját, és átadja az erről szóló oklevelet. 

Prontvai Tamás törzszászlós megköszöni a képviselő-testület támogatását. 

 

 

 

 -  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselőknek elküldte azokat az  írásbeli 

információkat, amelyek az elmúlt időszakban keletkeztek ill. ezen túlmenően örömmel válaszol, az 

ezzel kapcsolatos kérdésekre. 

 

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

a következő határozatát:  

  

 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

2/2017.(I.31.) 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: 2017. január 31. 

 

 

 



-   Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Jelen előterjesztés  a 2016.szeptember 14 – 2017. január 25. közötti  időszakban hozott 

döntéseket mutatja be. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi  határozati javaslatot 

fogadja el. 

 

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

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

3/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Szociális Bizottság és a 

Polgármester tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

Határidő: 2017. január 31. 

 

 

 

-Beszámoló a lejárt határidejű  határozatok végrehajtásáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Fent leírtak alapján kérem a tisztelt képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, 

és az alábbi határozati javaslat elfogadására.    

 

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem,0 tartózkodás 

4/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű határozatok 

végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017. január 31.  

 

 

 

N A P I R E N D   

 

1. N A P I R E N D 

Döntés a polgármester illetményének módosításáról 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. 

Kiemeli, hogy az Országgyűlés 2016. december 13-án módosította a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 71.§ (2) - (4) bekezdését, amely a 

polgármesterek illetményét állapítja meg. A jogszabály módosítás 2017. január 1. napjától hatályos.  

Az Mötv. 71.§ (4) bekezdés d) pontja alapján a 2001-5000 fő közötti települési lakosságszám esetén - 

amelybe Csörög község is tartozik – a polgármester illetményét az államtitkári fizetés 55 %-ában kell 

megállapítani. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai, és az államtitkárok 



jogállásáról szóló 2010. évi XLIII. törvény 51.§ (1) - (3) bekezdés értelmében az államtitkár havi 

illetménye: 997.170,-Ft, amelynek 55 %-a: 548.443,5 Ft. A Kttv. 131. § (1) bekezdése alapján az 

illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani, így a polgármester új illetményének összege: 

548.400 Ft/hó.  

Az Mötv. 71.§ (8) bekezdése határozza meg a polgármester költségtérítésének mértékét, amely az 

illetmény 15%-a, azaz 82.260 Ft/hó, kerekítési szabály szerint: 82.300 Ft/hó.  

Az Mötv. 148/C. § alapján a 2016. december 31-én hatályos 71. (4) és (5) bekezdései szerinti 

polgármesteri illetmény és a tiszteletdíj, és a Mötv. módosításáról szóló jogszabály szerinti tiszteletdíj 

összegének különbözetét az állam a központi költségvetésből a települési önkormányzat egy lakosra 

jutó adóerő képességének figyelembe vételével a Magyarország központi költségvetéséről szóló 

törvényben meghatározott mértékben a helyi önkormányzatok számára évente megtéríti. (A 

különbözet megtérítésének összege 0%-tól 100 %-ig terjedhet.) 

A fentiek alapján javasolta  Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester illetményét 2017. év január 1. 

napjától bruttó 548.400 Ft-ban, költségtérítését havi bruttó 82.300 Ft-ban megállapítani.  

 
 

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

5/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. január 1. napjától Hegedűsné Kripák 

Ildikó, főállású polgármester illetményét havonta bruttó 548.400 Ft-ban és költségtérítését havonta 

bruttó 82.300 Ft-ban összegben állapítja meg.  

Határidő: 2017. január 31. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a Jegyzőt, hogy az illetmény és a költségtérítés folyósítása érdekében a 

szükséges intézkedéseket tegye meg. 

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

 

 

2.N A P I R E N D 

A Polgármester 2017. évi cafetéria juttatása 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az írásos előterjesztést a képviselők megkapták. A 

közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban Kttv.) 225/L. §-a a 

polgármesteri foglalkoztatási jogviszonyra megfelelően alkalmazni rendeli a Kttv. 151. §-át, mely a 

cafetéria-juttatásokat szabályozza. E szerint a cafetéria-juttatás megállapítása kötelező a polgármester 

számára, melynek éves összege nem lehet alacsonyabb az illetményalap ötszörösénél. A cafetéria-

juttatás részletszabályait a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes 

illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet VIII. fejezete és a személyi 

jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény rendezi. 

A Kttv. 225/A. § (1) bekezdése szerint a polgármester tekintetében a képviselő-testület gyakorolja a 

munkáltatói jogokat. A hivatkozott rendelkezésekre tekintettel javaslom a cafetéria-juttatásokra 

igénybe vehető 2017. évi keretösszeget a jogszabály biztosította lehetőségek szerinti  összegben, 

200.000,- Ft-ban meghatározni.   

 
Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a javaslatot tárgyalja meg, és döntsön a cafetéria-juttatásról. 



 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag támogatta.  

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

6/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 

CXCIX. törvény 225/A. § (1) bekezdése, 225/L.§ (1) bekezdése és 151. §-a alapján úgy dönt, hogy 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármestert megillető cafetéria-juttatás 2017. évi keretösszegét bruttó 

200.000,- Ft-ban állapítja meg. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2017.január 31. 

 

 

 

 

3. NAPIREND 

A Polgármester 2017. évi szabadság ütemezésének jóváhagyása 

  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Megállapítást nyert, hogy a polgármester a 2016. évi szabadságát teljes mértékben 

felhasználta. 

Hegedűsné Kripák Ildikó főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. 

törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 39 

munkanap szabadságra jogosult az alábbiak szerint:   

Alapszabadság: 25 munkanap/év 2017.01.01. – 2017.12.31.   25 nap  

Pótszabadság:   14 munkanap/év  2017.01.01. – 2017.12.31.   14 nap  

A fentiek alapján kérem Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés részét képező határozati javaslat 

elfogadására. 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.  

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

7/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy Hegedűsné Kripák 

Ildikó, főállású polgármester a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. CXCIX. törvény (a 

továbbiakban: Kttv.) 225/C. § (1) és (3) bekezdésében foglaltak alapján 2017. évben 39 munkanap 

szabadságra jogosult az alábbiak szerint:  

Alapszabadság:  25 munkanap/év      

Pótszabadság:    14 munkanap/év   

 

  



2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megállapított 39 munkanap 

szabadság ütemezését az alábbiak szerint hagyja jóvá: 

 

Év Hónap Naptári nap megjelölése Igénybe venni kívánt 

napok száma adott 

hónapban 

              

2017. 

Január 3 1 

Február  2 

Március  2 

Április  2 

Május  2 

Június  2 

Július 3-6 4 

Augusztus 21-24,28-31 8 

Szeptember 11-14 4 

Október  2 

November  4 

December 18-21,27-28 6 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Csörögi Polgármesteri 

Hivatal Jegyzőjét, hogy a Polgármester részére a jelen határozat 1. pontja szerint a 2017. évre 

vonatkozó szabadság értesítőt adja ki és a Kttv. 225/C. § (3) bekezdése, valamint a Kttv. 225/J. (3) 

bekezdése alapján a nyilvántartás naprakész vezetéséről gondoskodjon.  

 

Felelős: 1.-2. pont: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

                  3. pont: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

Határidő: 1.-2. pont: 2017. január 31., 3. pont: 2017. december 31. 

  

 

4. NAPIREND 

Döntés Csörög Község tulajdonát képező 1092 hrsz.-ú és 1093 hrsz.-ú telkek sportcélú 

hasznosításáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Kiemeli, hogy Csörög Község Önkormányzat tulajdonában áll a 1092  és 1093 helyrajzi 

szám alatti két egymással szomszédos ingatlan. Jelenleg nincsenek hasznosítva ezek az ingatlanok, és 

nincs kiaknázva azok fekvéséből eredő adottság sem. Javaslatot tett a két ingatlan területének 

önkormányzat általi sport célú hasznosítására, a külső források, pályázati lehetőségek bevonására 

sportpálya és sportcélú létesítmény kialakítása érdekében. A 1092 hrsz.-ú és a 1093  hrsz.-ú ingatlanok 

az önkormányzat korlátozottan forgalomképes vagyonába tartoznak. Kéri a Tisztelt Képviselő-

testületet, hogy a határozati javaslatokat fogadja el. 

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadására javasolta a képviselő-testületnek.  

 

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



8/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testület úgy dönt, hogy a 1092 hrsz.-ú és 

1093 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú telkek sportcélú hasznosítását elfogadja. 

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti önkormányzati telkek 

sportcélú hasznosítása érdekében a pályázati lehetőségek felkutatására. 

Határidő: 2017. december 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

 

5. NAPIREND 

Csörög Község Önkormányzata és Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Kiemeli, hogy Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

229/2015.(V.19.) határozatával fogadta el a Csörögi Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötött, 

jelenleg is hatályos együttműködési megállapodást a nemzetiségek jogairól szóló 2011.évi CLXXIX. 

törvény 80. §-a által meghatározott tartalommal. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

6/C. § (2) bekezdés b) pontja szerint a helyi nemzetiségi önkormányzat bevételeivel és kiadásaival 

kapcsolatban a tervezési, gazdálkodási, ellenőrzési, finanszírozási, adatszolgáltatási és beszámolási 

feladatok ellátásáról a helyi nemzetiségi önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat 

önkormányzati hivatala gondoskodik. A helyi önkormányzat és az érintett helyi nemzetiségi 

önkormányzat a feladatok ellátásának részletes szabályait a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Njtv.) szerinti megállapodásban rendezik. A fentiek alapján a 

megállapodásban rögzíteni szükséges többek között 

a) a helyi önkormányzat és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetésének előkészítésével és 

megalkotásával, valamint a költségvetéssel összefüggő adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítésével, 

továbbá a helyi nemzetiségi önkormányzat önálló fizetési számla nyitásával, törzskönyvi 

nyilvántartásba vételével és adószám igénylésével kapcsolatos határidők és együttműködési 

kötelezettségek, a felelősök konkrét kijelölése, 

b) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásaival kapcsolatosan a helyi önkormányzatot 

terhelő ellenjegyzési, érvényesítési, utalványozási, szakmai teljesítésigazolási feladatok, továbbá a 

felelősök konkrét kijelölése, 

c) a helyi nemzetiségi önkormányzat kötelezettségvállalásának a szervezeti és működési szabályzatban 

meghatározott szabályai, különösen az összeférhetetlenségi, nyilvántartási kötelezettségek, 

d) a helyi nemzetiségi önkormányzat működési feltételeinek és gazdálkodásának eljárási és 

dokumentációs részletszabályai, valamint az ezeket végző személyek kijelölésének rendjével, és az 

adatszolgáltatási feladatok teljesítésével kapcsolatos előírások, feltételek. Az Njtv 80 § (2.) bekezdése 

értelmében a megállapodást minden év január 31. napjáig, általános vagy időközi választás esetén az 

alakuló ülést követő harminc napon belül felül kell vizsgálni. 

Tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a Csörög Települési Roma nemzetiségi 

önkormányzat 2017. január 30-i ülésén  megtárgyalta  a megállapodást.  

Ezen jogszabályi kötelezettségen alapuló felülvizsgálat eredményeként - a módosításokkal egységes 

szerkezetbe foglalt - együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

A fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot fogadja el. 

 

 Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és azt egyhangúlag elfogadásra javasolta.  



Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

9/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 

CLXXIX. törvény 80.§ (2) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva úgy dönt, hogy Csörög 

Község Önkormányzata és Csörögi Települési Roma Nemzetiségi Önkormányzat közötti 

együttműködési megállapodást a mellékletben szereplő módosított tartalommal elfogadja.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Határidő: 2017. január 31. 

 

 

6. NAPIREND 

Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Kiemeli, hogy a nemzeti közneveléstől szóló 2011. évi CXC. törvény 83. § (2) bekezdés 

b) pontja értelmében a fenntartó „dönt az óvodába történő jelentkezés módjáról, az óvodai általános 

felvételi időpontról, az óvoda heti és éves nyitvatartási idejének meghatározásáról. A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) 

EMMI rendelet 3. § (7) bekezdése értelmében „Az óvodában a napirendet úgy kell kialakítani, hogy a 

szülők - a házirendben meghatározottak szerint - gyermeküket az óvodai tevékenység zavarása nélkül 

behozhassák és hazavihessék. Az óvoda nyári zárva tartásáról legkésőbb február tizenötödikéig, a 

nevelés nélküli munkanapokról legalább hét nappal a zárva tartást megelőzően a szülőket tájékoztatni 

kell.” A fentiek alapján a fenntartónak a tárgyév február 15-ét megelőzően kell meghatározni az óvoda 

nyári zárva tartását. Ugyanakkor erre az időszakra gondoskodni kell a zárva tartó óvodába járó 

gyermekek megfelelő ellátásáról abban az esetben, ha szüleik a munkavégzésük, betegségük vagy 

egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.  

Az óvoda nyári zárva tartására 2017. július 31. napjától 2017. augusztus 25. napjáig terjedő időszak 

javasolt. Kéri  a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjék.  

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és annak  elfogadását javasolja.  

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

10/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda -

Bölcsőde intézményben a nyári zárva tartás időpontját 2017. július 31. napjától – 2017. augusztus 25. 

napjáig határozza meg.  

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2. A Képviselő-testület felkéri az intézményvezetőt a szükséges intézkedések megtételére.  

Határidő: 2017. február 15.  

Felelős: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

 

 



7. NAPIREND 

Döntés Penc községnek a Vác központú szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő 

csatlakozásáról  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Kiemeli, hogy Králik József Penc Község Polgármestere levelet intézett az 

önkormányzathoz, hogy hozzájárulásunkat kérje a Vác központú szennyvíz agglomerációhoz történő 

csatlakozáshoz. Kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést és az alábbi  

határozati javaslatot fogadja el.  

 

Dr. Bonyhády Elemér PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság is 

megtárgyalta és annak elfogadását javasolja.  

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

11/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete hozzájárul Penc Községnek a Vác központú 

szennyvízelvezetési agglomerációhoz történő csatlakozásához.  Felkéri a Polgármestert, hogy 

döntéséről értesítse Penc Község Polgármesterét. 

Határidő: 2017. január 31.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

8.NAPIREND 

Döntés Csörög Község úthálózatának szilárd burkolattal történő ellátása, kamerarendszer 

bővítése támogatási összeg felhasználásáról 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Kiemeli, hogy a Kormány 1818/2016.(XII.22.) Korm. határozata egyes települési 

önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról (Magyar 

Közlöny 215. szám) Csörög Község feladatainak támogatása javára „úthálózat szilárd burkolattal 

történő ellátása, kamerarendszer bővítése” támogatási célra 125,0 millió Ft-ot biztosított. Kéri a 

Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fenti támogatási keretből a települési úthálózat azon útjainak 

szilárd burkolattal történő ellátása valósuljon meg, amelyekre az önkormányzat rendelkezik műszaki 

dokumentációkkal, tervekkel. Javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek, hogy a támogatási összeg 

terhére az úthálózat szilárd burkolattal történő ellátását bruttó 122 millió Ft és a kamerarendszer 

bővítését bruttó 3 millió Ft összegben állapítsa meg. 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: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 



12/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 1818/2016. (XII. 22.) 

Korm. határozattal biztosított bruttó 125 millió Ft támogatási keretből az úthálózat szilárd burkolattal 

történő ellátását (az 1.sz. melléklet szerint) bruttó 122 millió forintban és a kamerarendszer bővítését ( 

a 2.sz. melléklet szerint ) bruttó 3 millió forintban állapítja meg. 

2.  A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az 1. pontban meghatározott fejlesztésekkel 

kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a teljes körű nyilatkozattételre és a támogatási 

szerződés aláírására.  

Határidő: 1. pont 2017. január 31., a 2. pont 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

9. NAPIREND 

Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a képviselők megkapták az írásbeli 

előterjesztést. Kiemeli, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban 

Áht.) 24. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségemnek eleget téve benyújtotta a 2017. évi 

költségvetési rendelet-tervezetet a Magyarország 2017. évi központi költségvetésről szóló 2016. évi 

XC. törvényt (a továbbiakban: költségvetési törvény) alapul vételével. A költségvetési rendelet 

felépítését, tartalmát, beterjesztésének módját és rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény (Áht.) és annak végrehajtását a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet foglalja magában. A 

költségvetési rendeletben működési hiány nem tervezhető. Az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelet-tervezetét, és annak 1-10. mellékletét, 

valamint a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében a rendelet 

előkészítése során elvégzett előzetes hatásvizsgálat összegzését. Tájékoztató jelleggel a rendelet-

tervezet 10-16. mellékleteiben bemutatjuk a 2017. évi költségvetés összevont mérlegét közgadasági 

tagolásban,  a 2017. évi összevont költségvetés előirányzat-felhasználási tervet,  a közvetett 

támogatásokat,  a többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban,  a 2018-

2020. évekre tervezett összevont költségvetés keretszámait főbb csoportokban és a céljelleggel 

nyújtott támogatásokat.  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy támogassa az előterjesztést és az 

alábbi határozati és rendeletalkotási javaslatot fogadja el. A határozati javaslatok 3-5 pontjai a PÜB 

javaslata alapján kerültek kiegészítésre. 

 
Dr. Bonyhády Elemér  PÜB elnök elmondja, hogy az előterjesztést a Pénzügyi Bizottság 

megtárgyalta és azt egyhangúan elfogadásra javasolta.  

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

a következő határozatát: 

 

Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

13/2017.(I.31.) Képviselő-testületi határozat: 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 29/A. §, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. 

törvény 3. § (1) bekezdése, továbbá az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás 

részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet alapján az Önkormányzat saját 

bevételeit és adósságszolgálattal kapcsolatos kötelezettségeit tartalmazó, költségvetési évet követő 

három évre szóló „kitekintést” az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal állapítja meg. 

Határidő:   2017. január 31. 

Felelős:     Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, 

hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapul vételével és a költségtakarékos gazdálkodás érdekében 

a szerződések teljes körű felülvizsgálatára a szükséges intézkedéseket tegye meg.     

Határidő: 2017. december 31. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, 

hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapul vételével vizsgálja meg mind a közalkalmazottak 

mind az Mt. hatálya alá tartozó foglalkoztatottak 2017. évi cafetéria juttatásának lehetőségét.     

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

             Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, illetve a jegyzőt, 

hogy az elfogadott költségvetési rendelet alapul vételével vizsgálja meg a képviselői tiszteletdíj  

felemelésének lehetőségét.     

Határidő: 2017. június 30. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

             Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

5. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatja a háziorvos iparűzési adó 

mentességének megállapítását a helyi adó rendeletben. Felkéri a jegyzőt, hogy a helyi adókról szóló 

1999. évi C. törvény 39/C §. (4 ) bekezdése  alapján készítsen rendelet- tervezetet a háziorvos 

iparűzési adó mentessége megállapítása érdekében.  

Határidő: 2017. február 28. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

 

 
Szavazatarányok: 

5 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja az 1/2017.(II.1. ) önkormányzati  

rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi. 

 

10. Egyebek 

 

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

nyílt ülését 18 óra 45  perckor bezárta. 

 

k.m.f. 

 

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 

 


