
 

Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 3/2018.      

 

            

 

 

 

 

3.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal (2135 Csörög, Akácfa utca 30.) hivatalos helyiségében 2018. 

március 14-én (szerdán) 17.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

 

 

20/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozata az Esély Szociális Alapellátási Központ által 

ellátott szolgáltatások térítési díjairól 
 

 

21/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozata a Szavazatszámláló Bizottságok 

póttagjainak megválasztásáról 
 

 

22/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozata a zöldhulladékok gyűjtésére gyűjtőpont 

területének kijelöléséről 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       

 

Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. március 14-én megtartott 

rendkívüli ülésén 

 

Az ülés helye: Csörögi Polgármester Hivatal 

  2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

 

Jelen vannak: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Kendrovszki József                    képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

              

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

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-testületi 

ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 4 tagja jelen van, így a 

rendkívüli ülés 4 fővel határozatképes.  

 

 

Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Kendrovszki József képviselő úr hitelesítse.  
 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti a napirendi pontokat.   

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. március 14-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet, és a hitelesítő kijelölését –  4 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. Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési díjairól  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2. Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása  

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  

  

3. Döntés zöldhulladékok gyűjtésére gyűjtőpont területének kijelöléséről 

     Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

 



Napirendek:  

1. Döntés az Esély Szociális Alapellátási Központ által ellátott szolgáltatások térítési 

díjairól  

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

Hegeedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. 92. § (1)-(2) bekezdése szerint a személyes gondoskodást nyújtó 

ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról (nappali ellátás, szociális 

étkeztetés, házi segítségnyújtás) ha a fenntartó önkormányzati társulás, akkor a társulási 

megállapodásban megjelölt székhely szerinti települési önkormányzat a társulási megállapodásban 

meghatározottak szerint rendeletet alkot. A személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások 

térítési díjai (intézményi térítési díj) évente felülvizsgálatra kerülnek. A Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulása rendeletéhez az Esély Szociális Alapellátó Központ 

intézmény által Csörög településen biztosított szociális ellátásokra vonatkozó alapszolgáltatások 2018. 

évi térítési díj javaslatot az intézmény vezetője megküldte, amely a 2017. évi térítési díjak mértékével 

megegyezik. 

A házi segítségnyújtáson belül 2016. január 1. óta két szolgáltatási alaptípus került 

megkülönböztetésre a nyújtott tevékenységek mentén: a szociális segítés és a személyi gondozás. A 

szociális segítés az alacsonyszintű szükséglet kielégítését szolgáló, szakképzettség nélkül ellátható 

tevékenységeket öleli fel, míg a személyi gondozás keretében „intenzív” szükségletet kielégítő 

gondozási tevékenységek és az ápolói kompetenciának megfelelő ápolási feladatok végezhetők a 

megfelelő szociális vagy egészségügyi szakképesítés birtokában. A házi segítségnyújtás személyi 

gondozássá és szociális segítéssé válásával külön támogatást kap a feladatot ellátó Önkormányzat a két 

ellátásra. Az ellátás színvonalának szakmai differenciáltsága a szolgáltatással arányos térítési díj 

megállapítását indokolja.    

 Külön térítési díj megállapítása szükséges a normatív alapú ellátásra nem jogosult lakosok 

tekintetében.  Az ellátást az intézmény az ellátottal kötött megállapodás keretében a normatív 

támogatás 251-ed része térítési díj ellenében, napi maximum egy órában azzal a kitétellel biztosítaná, 

hogy részükre az ellátás csak abban az esetben és arra az időszakra legyen nyújtható, melyre az 

intézmény szakmai létszámának kapacitása azt lehetővé teszi. 

A szociális étkeztetés intézményi térítési díja aszerint differenciált, hogy az ételt a helyszínen 

fogyasztják el, vagy az igénybevétel helyére szállítják. Külön jelenik meg tehát az étel díja (kiszállítás 

nélkül) és külön a kiszállítás díja. Az intézményi térítési díjat étkeztetés esetén ellátási napra kell 

meghatározni. Ha az étel lakásra történő kiszállítása közös háztartásban élő személyek részére 

történik, a kiszállításért fizetendő személyi térítési díjat csak egy személyre lehet megállapítani, így a 

kiszállítás díját háztartásra kell meghatározni. A szociális étkeztetés 2018. évi térítési díjára az 

intézmény a 2017. évi térítési díj mértékével megegyező térítési díj jóváhagyását kezdeményezi.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a szociális alapellátások térítési díjára vonatkozó 

határozati javaslatot fogadja el. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 



Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

20/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyházi Kistérség 

Önkormányzatainak Többcélú Társulás Esély Szociális Alapellátási Központja által Csörög 

Községben biztosított szociális ellátásokra vonatkozó alapszolgáltatások 2018. évi térítési 

díjait az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal és felkéri a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.  

 

Határidő: 2018. március 14., intézkedésre 2018. március 20. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  
 

 

2. Szavazatszámláló Bizottságok póttagjainak megválasztása  

Előterjesztő: Chrobák Zoltánné dr. jegyző  
 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy Magyarország Köztársasági Elnöke 2018 április 8-ára 

tűzte ki a 2018. évi országgyűlési választásokat. Ezzel kezdetét vette a választásokra való felkészülés, 

melynek egyik fontos eleme a szavazatszámláló bizottságok tagjainak megválasztása a következő 4 

éves időtartamra. A képviselő-testület a 13/2018. (II.20.) határozat alapján döntött a szavazatszámláló 

bizottságok tagjairól és póttagjairól. Jelen előterjesztéssel javaslatot teszek további szavazatszámláló 

bizottsági póttagok megválasztására az alábbi határozati javaslat szerinti személyek vonatkozásában. 

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslat szerinti döntést meghozni szíveskedjenek. 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
 

21/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 

 
Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. 

törvény 24. § (1) bekezdése alapján az alábbi személyeket megválasztja szavazatszámláló bizottságok 

tagjává: 

Kovács Judit Ilona Csörög, Szabadság u.38.  póttag 

Verdes Józsefné Csörög, Duna u. 19. póttag  

Kovács Judit Csörög, Kiscsörögi u. 5. póttag 

Felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 



 

 

3. Döntés zöldhulladékok gyűjtésére gyűjtőpont területének kijelöléséről 

      Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  
 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester a Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. szállítás – és logisztikai vezetője, Orosz Péter 2018. március 12-

én érkezett zöldhulladék gyűjtésével kapcsolatos gyűjtőpont kijelölésére vonatkozó levelét az 

előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a településünkön zöldhulladékok gyűjtésére alkalmas 

terület kijelöléséről hozza meg döntését.  

Kendrovszki József képviselő a képviselő-testületnek az előterjesztésben szereplő B. változatot 

javasolja elfogadásra.  

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

a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

4 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 
  

22/2018. (III.14.) Képviselő-testületi határozat 
 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a zöldhulladékok gyűjtésére 

hulladékgyűjtő pont kijelölését nem támogatja. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 

szükséges intézkedések megtételére.    

 

Határidő: 2018. március 14., intézkedésre 2018. március 23. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

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

nyílt ülését 17 óra 42 perckor bezárta. 

 

A Képviselő-testület 2018. március 14-i rendkívüli zárt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 17.óra 43 

perckor.  

 

 

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                                   Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                                              jegyző 

 

 



Jegyzőkönyv hitelesítő: Kendrovszki József képviselő  


