
 

Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 6/2018.      

 

            

 

 

 

 

6.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde (2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.) 

szám alatti épületben 2018. május 29-én (kedden) 17.00 órai kezdettel megtartott rendes 

nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

 

25/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a település közbiztonságának a helyzetéről 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

26/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 

2016. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

27/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az Esély Szociális Alapellátási Központ 

Csörög község vonatkozásában 2017. évben végzett munkájáról szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

28/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról 

szóló beszámoló elfogadásáról 

 

29/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Gödöllő – Vác Térségi Környezetvédelmi 

és Vízgazdálkodási Társulat 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

30/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról 

 

31/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi háziorvosi feladatellátásról, a 

település egészségügyi helyzetéről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

32/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Csörög Község Önkormányzat 2017. 

évre vonatkozó belső ellenőrzéséről 

 



33/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat és intézményei 2017. évi 

költségvetésének zárszámadásával összefüggő döntések meghozataláról 

 

34/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési 

eljárásairól készített statisztikai összegzésről 

 

35/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat Csörög Község Önkormányzata 2018. évi 

közbeszerzési tervéről 

 

36/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi 

és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. által nyújtott étkeztetési szolgáltatással 

kapcsolatban  

 

37/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-

Bölcsőde 2016-2021. évre szóló továbbképzési tervének felülvizsgálatáról és a 2018/2019. 

nevelési év beiskolázási tervéről 

 

38/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a 2018/2019. nevelési évben indítható 

óvodai csoportok számának engedélyezéséről 

 

39/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-

Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

 

40/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a kötelező felvételt biztosító általános 

iskolák felvételi körzethatárairól 

 

41/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a 2017. évi közfoglalkoztatásról szóló 

beszámoló elfogadásáról 

 

42/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a két ülés között tett fontosabb 

polgármesteri intézkedésekről 

 

43/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a Szociális Bizottság és a Polgármester 

átruházott hatáskörben hozott döntéseiről 

 
44/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat a lejárt határidejű határozatok 
végrehajtásáról 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2018. május 29-én megtartott 

rendes nyilvános ülésén 

 

Az ülés helye: Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde  

  2135 Csörög, Kossuth L. u. 21.   

 

Jelen vannak: 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Gergely László  alpolgármester 

Antal Péter    képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér László képviselő  

Grancsa Péter    képviselő 

Kendrovszki József                képviselő 

Pataki Ferenc Józsefné   képviselő 

 

Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

              Némethné Vadócz Erika  biz.tag. 
              Riba Istvánné    igazgatási főelőadó 

             Czinege Éva    pénzügyi előadó 

             Rigó Tímea    pénzügyi előadó              

              Latorovszky Gábor   r. alerzredes 
   Czutor Emil   r.főtörzs. 

Hargitai István  r.főtörzs. 

Juhász Károly   tűzoltó őrnagy 

Meskó László   túzoltó ezreedes 

Nagyné Gódor Csilla   intézményvezető 

Sulyánné Kalácska Katalin  védőnő 

Gáspár Tiborné   intézményvezető 

 

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

Sándorné vezeti.  
 
 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-

testületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 7 tagja jelen 

van, így a rendkívüli ülés 7 fővel határozatképes.  

 

Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Antal Péter képviselő hitelesítse.  

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kéri, hogy a kiment napirendek sorrendjén 

változtassunk, a résztvevő meghívott vendégek miatt. A napirend előtti tájékoztató kerüljön a 

végére. Továbbá a 16. napirendet a Polgármester Jubileumi jutalmának kifizetését vegyük le, 

helyette a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosításáról 

kellene döntenünk.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2018. május 29-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett és módosított napirendet, és a hitelesítő 



kijelölését –  7 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. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Latorovszky Gábor r. alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető 

 

2. Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről     

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Juhász Károly tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok 

 

3. Beszámoló az Esély Szociális Alapellátási Központ Csörög község vonatkozásában a 

2017. évben végzett munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 

 

4. Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

 

5. Beszámoló a Gödöllő - Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 

2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Óvári László igazgató 

6. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 

ellátásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Pető Csilla intézményvezető 

 

7. Beszámoló a 2017. évi háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi 

helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

8. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

9. Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csörög Község Önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



Meghívott: Szalkay István belső ellenőrzési szakértő  

 

10. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról. 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

11. Döntés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készített statisztikai 

összegzésről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

12. Döntés Csörög Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

13. Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

14. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016-2021. évre szóló 

továbbképzési tervének felülvizsgálatáról és a 2018/2019. nevelési év beiskolázási 

tervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

15. Döntés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

16. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

17. Döntés kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

18. Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

19. Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 
 

20. Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 
 21,  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
  
 
 
 
 



 

NAPIRENDEK: 

1. Beszámoló a település közbiztonságának helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Latorovszky Gábor r. alezredes, rendőrségi tanácsos, kapitányságvezető 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Váci Rendőrkapitányság Csörög 

település közbiztonságának helyzetére vonatkozó beszámolót megküldte, melyet az 

előterjesztés 1. melléklete tartalmaz. Mivel a kapitányságvezető úr személyesen is megjelent, 

ezért kéri, ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.  

 

Latorovszky Gábor kapitányságvezető köszönti a jelenlévőket, a részletes beszámolót 

mielőtt pár gondolattal kiegészítené, bejelenti, hogy június 1-től a körzeti megbízott 

személyében változás történt, Prontvai úr helyett Czutor Emil rendőr főtörzsőrmester fogja 

ellátni a szolgálatot. Az új körzeti megbízott nagy közlekedésrendészeti tapasztalattal 

rendelkezik, más struktúrájú feladatmegoldást fog bevezetni. Kiemeli, hogy a célkitűzések 

teljesítése megtörtént, a bűnügyek, közlekedési balesetek csökkentek. Beszámolója statisztikai 

számait részletesen elemzi, kiemeli a kábítószer elleni harcot. Megköszöni mindenkinek az 

együttműködését. Várja a kérdéseket.  

Grancsa Péter képviselő felhívja a figyelmet a Vasútállomás és a Munkácsy utca közötti 

drogturizmusra, a lakosok megfélemlítésére, inzultációjára. Nagyon félnek a lakosok, nem 

mernek erre járni. Kéri, tegyenek intézkedéseket, kéri a rendőrség jelenlétét ellenőrzések 

megtételét.  

Chrobák Zoltánné dr. jegyző beszámol egy lakossági bejelentésről, melyben úgyszintén a 

vasútállomás környékén garázdálkodókról, szemetelőkről beszél, valamint az otthagyott 

rengeteg szemétről.  

Latorovszky Gábor kapitányságvezető válaszában kiemeli, hogy a drogokkal kapcsolatban 

akkor tudnak intézkedni, ha olyan anyagokat használnak, ami drognak minősül. Egyenruhás 

rendőrt fog kirendelni az állomás védelmére.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, rengeteg ismeretlen arcot lát a faluban. Ő 

is tanúja volt érdekes csomagok átadásának. Kéri az üggyel kapcsolatos intézkedést.  

Kendrovszki József képviselő üdvözli az új körzeti megbízott kollégát. A beszámolóval 

kapcsoltban elmondja, hogy tudja a számok nem a lakosoknak szólnak, ő tudja a sok munkát 

mögötte. A számok között erőfeszítést lát. A gyermek és fiatal korú elkövetők számszerűsége 

érdekelte volna. Szomorú, hogy ennyivel csökkent a közterületen tevékenykedők száma.  

Latorovszky Gábor kapitányságvezető fiatal korú elkövetőket legközelebb ki fogjuk 

gyűjteni. Szabálysértési eljárásoknál több egyeztetésre van szükség, nem statisztikáztuk külön 

ki.  

Antal Péter képviselő felveti, hogy a 16 kihelyezett kamera rögzítéseit sok esetben 

használják, felderítéseknél miért nem? 



Latorovszky Gábor kapitányságvezető szigorú adatvédelmi törvények szabályozzák a 

megtekintést. Személyes jelenlétet lát jobbnak. Az a cél, hogy legyen itt a rendőr, állítsa meg 

a szabálysértőt.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek 

figyelembe vételével hozza meg döntését. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

25/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Váci Rendőrkapitányság 

2017. évi beszámolóját Csörög településre vonatkozóan. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. május 29. 

 

 

2. Beszámoló Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság évi tűzvédelmi tevékenységéről     

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Juhász Károly tűzoltó őrnagy, tűzoltó parancsnok 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a tűz elleni védekezésről, a 

műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 30. § (5) bekezdése 

értelmében a tűzoltó parancsnok évente beszámol a hivatásos tűzoltóság működési területén 

működő települési önkormányzat képviselő-testületének a település tűzvédelmi helyzetéről, a 

tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről, feladatokról. Az előterjesztés 1. számú melléklete 

tartalmazza a 2017. évben végzett tevékenységről szóló beszámolót. 

 

Juhász Károly tűzoltó százados válaszában kiemeli, hogy Csörög tekintetében 13 tűzesett 

volt, a vasúti átjáróban történt egy gépjármű mentés. Köszöni az együttműködést az 

Önkormányzattal, örömmel várják meghívásukat tűzvédelmi ismeretek átadására.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni munkájukat, és kiemeli, hogy a 

tűzeseteknél a mentés mindig gyors, és szakszerű eljárásban valósul meg. Kérem a Tisztelt 

Képviselő-testületet, hogy a Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2017. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót a mellékletben foglaltak szerint fogadja el. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  



 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

26/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Vác Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság 2017. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló – melléklet szerinti – beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. május 29. 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy értesítse a Vác Hivatásos Tűzoltó-

parancsnokság parancsnokát az 1. pont szerinti döntésről.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: döntést követő 5 munkanap  

 

 

3. Beszámoló az Esély Szociális Alapellátási Központ Csörög község 

vonatkozásában a 2017. évben végzett munkájáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Nagyné Gódor Csilla intézményvezető 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Veresegyház Kistérség Esély 

Szociális Alapellátási Központ vezetője, Nagyné Gódor Csilla 2017. évi közfeladatiról szóló 

beszámolót megküldte, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza.  

Mivel az intézményvezető asszony személyesen is megjelent, ezért kéri, ha van szóbeli 

kiegészítése, akkor azt tegye meg.  

 

Nagyné Gódor Csilla intézményvezető elmondja, hogy a beszámolóban mindent leírt, de 

kiemelné, hogy a hajléktalanok nappali ellátását senki sem vette igénybe, valószínűleg azért, 

mert Veresegyházán van. Megköszöni a kialakított együttműködést.  

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester mindenki megelégedésére köszöni a munkát, 

nagyon örül ennek a jól működő kapcsolatnak.  

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális 

Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.   

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 



 

 

27/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Veresegyház Kistérség Esély 

Szociális Alapellátási Központ Csörögben végzett 2017. évi szakmai munkájáról szóló 

beszámolót a melléklet szerint.   

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester   

 

 

4. Beszámoló a védőnői szolgálat 2017. évi munkájáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Sulyánné Kalácska Katalin védőnő 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Sulyánné Kalácska Katalin 

védőnő 2018. május 14.-én megküldte a 2017. évi védőnői szolgálat munkájáról szóló 

beszámolót az 1. melléklet szerinti tartalommal. Mivel a Védőnő személyesen is megjelent, 

ezért kéri, ha van szóbeli kiegészítése, azt tegye meg.  

 

Sulyánné Kalácska Katalin védőnő beszámolóját annyival egészíti ki, hogy a státusz 

vizsgálatok sűrűbben vannak. Az adminisztráció nagyon sok, ez egy kicsit hátráltatja a 

munkát. Havonta részt vesze a szakmaközi megbeszélésen, ahol próbáljuk a problémákat 

orvosolni.  

Grancsa Péter képviselő megköszöni a védőnő kitartását és munkáját.  

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

28/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Védőnői Szolgálat 2017. 

évi munkájáról szóló beszámolót. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 2018. május 29. 

 

 

 

 



 

5. Beszámoló a Gödöllő - Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási 

Társulat 2017. évi tevékenységéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Óvári László igazgató 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Gödöllő - Vác Térségi 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2017. évi közfeladatiról szóló beszámolót 

megküldte, melyet az előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. Igazgató úr sajnos nem tud itt 

lenni, ezért kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a 

határozati 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 

 

29/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a Gödöllő - Vác Térségi 

Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat 2017. évi beszámolóját Csörög településre 

vonatkozóan. 

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az 1. pont szerinti döntést a Gödöllő - 

Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulat vezetőjének küldje meg. 

Határidő: döntést követő 5 munkanap  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

6. Beszámoló az önkormányzat 2017. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatainak ellátásáról   

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Pető Csilla intézményvezető 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 96.§ (6) bekezdésében foglaltak szerint a 

helyi önkormányzatoknak évente május 31-ig átfogó értékelést kell készíteni a gyermekjóléti 

és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról. A gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény  96.§ (6) bekezdése alapján: A települési 

önkormányzat és állam fenntartói feladatainak ellátására a Kormány rendeletében kijelölt 



szerv a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról minden év május 31-éig - a 

külön jogszabályban meghatározott tartalommal - átfogó értékelést készít. Az értékelést - 

települési önkormányzat esetén a képviselő-testület általi megtárgyalást követően - meg kell 

küldeni a gyámhatóságnak. A gyámhatóság az értékelés kézhezvételétől számított harminc 

napon belül javaslattal élhet a települési önkormányzat, illetve állam fenntartói feladatainak 

ellátására a Kormány rendeletében kijelölt szerv felé, amely hatvan napon belül érdemben 

megvizsgálja a gyámhatóság javaslatait és állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja. 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális 

Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.   

 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

30/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

elkészített gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló 2017. évi 

beszámolót és átfogó értékelést az 1. számú melléklet szerint elfogadja és felkéri 

jegyzőt, hogy a Pest Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya 

részére az értékelést 30 napon belül küldje meg. 

Határidő: 2018. május 29., beszámoló megküldésére 2018. június 30. 

Felelős: Chrobák Zoltánné dr. jegyző 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Váci Család - és 

Gyermekjóléti Központ Csörög községre vonatkozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi 

feladatok ellátásáról szóló 2017. évi beszámolóját a 2. számú melléklet szerint 

elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az érintetteket tájékoztassa. 

Határidő: 2018. május 29., a döntés megküldésére 2018. június 5. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

  

 

7. Beszámoló a 2017. évi háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi 

helyzetéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

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

elkészítette és benyújtotta a háziorvosi feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről 



szóló 2017. évi beszámolót az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal. Kéri Dr. 

Bonyhádi Elemér doktor urat, ha szeretné, egészítse ki a beszámolóját.  

Dr. Bonyhádi Elemér képviselő egyetért a védőnő felvetésével az adminisztrációs terhekre 

vonatkozóan, valamint elmondja, hogy a Gyermekjóléti és Gyermekvédelmi Központtól egyre 

több az információ kérés gyermekre vonatkozóan, sajnos a gyermekek 70-80 % védelem alatt 

van.  

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester megköszöni a nagyon jó, tartalmas beszámolót. 

Megállapítja, hogy a tárgyi feltételek javítására jobban oda kell figyelni.  

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

31/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

feladatellátásról, a település egészségügyi helyzetéről szóló 2017. évi beszámolót az 

előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.   

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

8. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetéséről szóló 

rendelet módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. 

törvény 34. § (1) - (4) bekezdésében foglaltak, valamint az államháztartásról szóló törvény 

végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 42. §-a értelmében a helyi 

önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a 

kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat 

módosítások kivételével a képviselő-testület dönthet. A költségvetés módosítása tartalmilag és 

formailag a törvényi előírásoknak megfelelően készült, az Önkormányzat 2017. évi 

költségvetéséről szóló 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete alapján. A 2017. december 31-i 

pénzforgalmi információk alapján az eltelt időszakban teljesült bevételek és kiadások 

szükségessé teszik az előirányzatok teljesítéshez történő igazítását, módosítását, a 

költségvetési egyensúly biztosítását. 

 

A költségvetés módosított bevételi és kiadási fő összege 530.347.243 Ft.   

 

A költségvetési szervek bevételi és kiadási fő összege  



1. Csörög Község Önkormányzata 421.776.427 Ft      

2. Csörögi Polgármesteri Hivatal 52.448.194 Ft 

3. Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 56.122.622 Ft   

 

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

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

elfogadta a következő rendeletét:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

 

Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja 5/2018. (V.30.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. 

(II.1.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

9. Éves összefoglaló jelentés elfogadása Csörög Község Önkormányzat 2017. évre 

vonatkozó belső ellenőrzéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a költségvetési szervek belső 

kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 49. § 

(1) bekezdése alapján az éves ellenőrzési jelentés elkészítéséért a belső ellenőrzési vezető 

felelős, amelyet jóváhagyásra megküld a költségvetési szerv vezetőjének. E szakasz (3a) 

bekezdés szerint a polgármester a tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési jelentést, a tárgyévet 

követően, a zárszámadási rendelet-tervezettel egyidejűleg – a képviselő-testület elé terjeszti 

jóváhagyásra. A 2017. évben a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a Szalkay Belső 

Ellenőrzési Irodával kötött megbízási szerződés keretében gondoskodtunk. A külső 

szolgáltató megküldte az államháztartásért felelős miniszter által közzétett módszertani 

útmutató figyelembevételével elkészített éves ellenőrzési jelentést, és azt az előterjesztés 

melléklete szerint a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra.  

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a beszámolót megtárgyalni és a határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjenek. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 



Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

32/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi belső 

ellenőrzéséről szóló éves ellenőrzési jelentést az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal 

elfogadja.  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 

10. Rendeletalkotás az Önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetésének 

zárszámadásáról. 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi 

CXCV. törvény 87. §
 
alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli 

jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, valamint az éves költségvetési 

beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év 

utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő záró számadást kell 

készíteni. Az Áht. 91. §-a értelmében a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására 

vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-

testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb 

a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet 

tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § 

szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan 

elkészített jelentését. Az önkormányzat és intézményei 2017. évi költségvetését Csörög Község 

Önkormányzatának Képviselő-testület az 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelettel fogadta el. A 

költségvetési rendelet év közben egy alkalommal, majd 2017. december 31-i hatállyal 2018. május 29-

én került módosításra.  Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően 

történt, az intézmények működése és az önkormányzati feladatellátás finanszírozása biztosított volt. A 

kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés 

biztonságát nem befolyásolták. Hitel felvételére 2017. évben sem került sor. A kiadások terén 

átgondolt, következetes és hatékony gazdálkodást folytatott az önkormányzat.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, valamint az alábbi 

határozati- és rendeletalkotási javaslat elfogadására.  

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  



 

 

 

 

33/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és intézményei 2017. 

évi maradványát az előterjesztés rendelet-tervezet 10. melléklete szerint állapítja meg. 

 

2. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az Önkormányzat 

szabad maradványát 0 Ft-ban határozza meg, amely összeggel a 2018. évi költségvetési 

rendelet soron következő módosítása alkalmával az Általános tartalék előirányzat kerüljön 

megemelésre.  

Határidő: 2018. május 29., az előirányzatok átvezetésére a költségvetés soron következő 

módosításakor 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

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

elfogadta a következő rendeletét:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 
 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 6/2018. (V.30.) 

önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról. 

  

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

 

11. Döntés az Önkormányzat 2017. évi közbeszerzési eljárásairól készített statisztikai 

összegzésről 

  Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény 43. § (1) g) pontja szerint az ajánlatkérő köteles a Közbeszerzési Hatóság 

által működtetett Közbeszerzési Adatbázisban - amennyiben a Közbeszerzési Adatbázisban 

való közzététel nem lehetséges, a saját vagy a fenntartója honlapján – közzétenni az éves 

statisztikai összegezést.   

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 



Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

  

34/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az Önkormányzat 2017. évi 

közbeszerzési eljárásairól készített éves statisztikai összegezést. 

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

12. Döntés Csörög Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a közbeszerzésekről szóló 2015. 

évi CXLIII. törvény (Kbt.) 42. § (1) bekezdése értelmében az ajánlatkérők kötelezettsége, 

hogy a költségvetési év elején, de legkésőbb március 31. napjáig éves összesített 

közbeszerzési tervet készítsenek az adott évre tervezett közbeszerzésekről. A közbeszerzési 

terv elkészítésekor figyelembe kellett venni a Kbt. hatálya alá tartozó olyan - árubeszerzésre, 

szolgáltatás megrendelésre, illetve építési beruházásra vonatkozó – beszerzési igényeket, 

amelyek megvalósítását az Önkormányzat 2018-ban tervezi, illetve ahol a beruházás 

ütemezése miatt célszerű a közbeszerzési eljárást már ez évben lefolytatni 2019. évi teljesítés 

mellett is. A közbeszerzési tervben való szereplés ténye nem vonja maga után az adott 

közbeszerzésre vonatkozó eljárás lefolytatásának kötelezettségét, illetve később felmerülő 

közbeszerzési igény vagy egyéb változás felmerülése esetén lehetőség van a közbeszerzési 

terv módosítására. 

A közbeszerzési terv nyilvános, azt a Közbeszerzési Hatóság által működtetett Közbeszerzési 

Adatbázisban, illetve az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben közzé kell tenni és legalább 

öt évig meg kell őrizni. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el a mellékletben szereplő éves összesített 

közbeszerzési tervet az alábbi határozati javaslatban foglaltak szerint. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

35/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a határozat mellékleteként elfogadja 

Csörög Község Önkormányzatának 2018. évi közbeszerzési tervét. 

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



 

 

 

 

 

13. Rendeletalkotás a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Chrobák Zoltánné dr. jegyző a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 

1997. évi XXXI. törvény 151. § (1) bekezdés (2f) pontjának rendelkezés értelmében az 

intézményi térítési díjat a települési önkormányzat állapítja meg, ha a gyermekétkeztetést a 

települési önkormányzat biztosítja. A Gyvt. 146. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik 

a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek 

napközbeni ellátásáért és gyermekek átmeneti gondozásáért, valamint a személyes 

gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás keretében biztosított utógondozói ellátásért, 

valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni. Az önkormányzat köznevelési 

intézményében a gyermek és munkahelyi étkeztetést biztosító Vác és Vidéke Vendéglátó 

Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője az előterjesztés 3. sz. 

melléklete szerinti ajánlatában a 2018. évben nem kíván térítési díj emelést érvényesíteni és 

2018. december 31-ig ár-garanciát vállal.  

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális 

Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.   

 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

36/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a gyermekétkeztetést, 

illetve a munkahelyi étkeztetést biztosító Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és 

Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. ajánlata alapján a változatlan nyersanyagnorma okán a 

térítési díjak módosítása nem szükséges.  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 



Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja a 7/2018. (V.30.) 

önkormányzati rendeletét a térítési díjakról szóló 2/2017. (III.15.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

A rendelet teljes szövege a jegyzőkönyv mellékletét képezi.  

 

 

 

14. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016-2021. évre szóló 

továbbképzési tervének felülvizsgálatáról és a 2018/2019. nevelési év beiskolázási 

tervéről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a pedagógus-továbbképzésről, a 

pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők juttatásairól és 

kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII.22.) Kormányrendelet 1. § (1) bekezdése alapján a 

rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

62. § (2) bekezdésében szabályozott továbbképzés megtervezésére, megszervezésére. A 

Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése alapján a nevelési-oktatási intézmény vezetője az (1) 

bekezdésben meghatározott feladatok végrehajtására, a pedagógiai program 

figyelembevételével középtávú, öt évre szóló továbbképzési programot készít. A 

továbbképzési programot a nevelőtestület véleményének kikérését követően a fenntartó 

fogadja el. A továbbképzési program felülvizsgálatára a fenntartóval egyeztetve évente egy 

alkalommal kerülhet sor. A továbbképzési program együttesen kezelendő a minden év 

március 15-ig elkészített beiskolázási tervvel és a pedagógusok végzettségének, 

képzettségének nyilvántartásával. A pedagógus-továbbképzés célja azon ismereteknek és 

készségeknek a megújítása, bővítése, fejlesztése, amelyekre szüksége van a nevelői és oktatói 

munka keretében a gyermekekkel való közvetlen foglalkozás megtartásához, a közoktatási 

intézmény tevékenységének megszervezéséhez. A pedagógus-továbbképzési költségek 

fedezéséhez hozzájárulhat a központi költségvetés, a fenntartó, a munkáltató. A pedagógus-

szakvizsga képzésre a jogszabályi előírásoknak megfelelően az Óvoda 2018. évi beiskolázási 

tervezetéhez a fedezet, az intézmény 2018. évi költségvetésében rendelkezésre áll. A Csörögi 

Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde vezetője, Gáspár Tiborné az intézmény felülvizsgált 

ötéves továbbképzési tervét és a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó beiskolázási tervet az 

előterjesztés mellékletei szerint fenntartói jóváhagyásra benyújtotta. 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:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

37/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 



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

Egységes Óvoda-Bölcsőde 2016-2021. évre szóló továbbképzési tervének felülvizsgálatát és a 

2018/2019. nevelési évre szóló beiskolázási tervét jóváhagyja.   

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

 

 

15. Döntés a 2018/2019. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának 

engedélyezéséről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

Meghívott: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 8. § (l) bekezdésében foglaltak szerint az óvoda a gyermek 

hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. Az óvoda felveheti azt a 

gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 

hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen 

található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel 

rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A 

fentieket figyelembe véve 2018. szeptember 1. napjától a köznevelési intézményben 3 óvodai 

csoport (25 fő + 25 fő + 20 fő) indítása szükséges.  A csoportok működéséhez a költségvetési 

fedezetet a Nktv. 88. § rendelkezése szerint a központi költségvetés, a fenntartó, működtető 

hozzájárulása biztosítja, amelyet az ellátottak térítési díja és a köznevelési intézmény más 

saját bevétele egészíthet ki.  Az intézményben a feladatellátáshoz engedélyezett és 

finanszírozott létszám a 2018. évi költségvetésben 12 fő, melynek összetétele 6 

óvodapedagógus, 3 dajka, 1 bölcsődei gondozó vagy szakdolgozó az egységes óvoda-

bölcsőde csoporthoz és a 3 óvodai csoport figyelembe vételével 1 pedagógiai asszisztens, 

valamint 1 óvodatitkár.       

 

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

 

Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális 

Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.   

 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

38/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde intézményben a 2018/2019. nevelési évben 3 csoport indítható 

és felkéri a Polgármestert az intézményvezető értesítésére.  



Határidő: 2018. május 29., illetve a döntést követő 5 munkanap   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2018/2019. 

nevelési évre engedélyezi a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodai 

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

túllépését.  

Határidő: 2018. május 29. illetve a döntést követő 5 munkanap    

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 

16. Döntés a Csörögi Csiri-Biri Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának 

módosításáról 

Előterjesztés: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 99/E. §
 
rendelkezése alapján 2018. szeptember 1-jétől egységes 

óvoda-bölcsőde nem működhet. Az egységes óvoda-bölcsődében ellátott gyermekek 2018. 

szeptember 1-jétől - az életkoruknak megfelelően - óvodában, vagy a gyermekjóléti 

alapellátás keretében megszervezett gyermekek napközbeni ellátását biztosító intézményben 

vagy ilyen feladatot ellátó többcélú intézményben láthatók el. A Gyvt. 175.§ (5) 

bekezdésének rendelkezése alapján a települési önkormányzatnak 2018. december 31-éig kell 

eleget tennie az egyes szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási tárgyú és egyéb 

kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2015. évi CCXXIII. törvénnyel megállapított 94. § 

(3a) bekezdésben foglalt kötelezettségének. 

A Gyvt. 94.§ (3a) bekezdés alapján „Ha a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább öt 

gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település - jogszabályban meghatározottak 

szerint megállapított - 3 év alatti lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a (3) bekezdés a) 

pontja alá nem tartozó települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei 

ellátásáról a 42. § (2) bekezdése szerinti bölcsődei ellátást nyújtó intézmények, szolgáltatások 

bármelyik formájának biztosításával, önállóan, társulásban vagy ellátási szerződés útján.” 

A Csörögi Csiri –Biri Egységes Óvoda Bölcsőde épületében bölcsőde, illetve mini bölcsőde 

működésének feltételei nem biztosítottak. Az önkormányzat önálló bölcsőde építésére és 

működtetésére 32/2016.(IV.26.) Képviselő-testületi határozatával VEKOP-6.1.1-15 

Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése pályázatot nyújtott be, 

amelynek elbírálása folyamatban van. A fentiekből következik, hogy 2018. szeptember 1. napjától 

egységes óvoda-bölcsőde nem működhet, továbbá a 3 év alatti gyermekek száma meghaladja a 40 főt 

és a beérkező szülői igények alapján a bölcsődei ellátás az önkormányzat kötelező feladata. A 

jogszabályi kötelezettség teljesítését - a bölcsődei ellátás feltételeinek jelenlegi hiányában, a kedvező 

pályázati elbírálás esetén az új bölcsőde megépüléséig - társulásban vagy feladat-ellátási szerződéssel 

javasolt biztosítani.  Megnyugtató. hogy az egységes óvodai-bölcsődei csoportban ellátott 

gyermekek 2018. szeptembertől valamennyien óvodakötelesek. Az óvodai felvételi adatok 

ismeretében az intézményben a nevelési évet 3 óvodai csoportban 69 gyermekkel indítjuk, de 

biztosítani kell az évközben érkező gyermekek felvételét is. Az intézmény új megnevezését 



Csörögi Csiri-Biri Óvoda, a maximálisan felvehető gyermekek számát 75 főben valamint az 

intézmény létszámát 11 fővel javaslom jóváhagyni. Jelen alapító okirat módosítás az 

intézmény megnevezésének, az intézmény alaptevékenységének, kormányzati funkció 

kódjainak, az intézmény típusának és a felvehető maximális gyermeklétszám 

megállapításának változását érinti. Az intézmény alapító okiratának módosítását és a 

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. és 2. 

melléklete tartalmazza.  Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására 

és a határozati javaslat elfogadására. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

  

39/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 99./E. § alapján - az egységes óvoda-bölcsőde 

megszűnése okán – 2018. augusztus 1. napjától a 2135 Csörög, Kossuth u. 21. szám alatt 

működő köznevelési intézmény – az intézmény típusa: óvoda, megnevezése: Csörögi Csiri-

Biri Óvoda, a felvehető maximális gyermeklétszám: 75 fő.    

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Csörögi Csiri-Biri 

Egységes Óvoda-Bölcsőde alapító okiratának módosítását az 1. melléklet és a módosításokkal 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 2. melléklet szerinti tartalommal elfogadja. 

Határidő: 2018. május 29.,    

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert a módosító 

okirat aláírására, és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elkészítésére, és a 

változások Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásában történő átvezettetésére. 

Határidő: döntést követő 5 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri az intézményvezetőt, hogy 

gondoskodjon az intézményi dokumentumok felülvizsgálatáról és képviselő-testületi döntést 

igénylő dokumentumok benyújtásáról.     

Határidő: 2018. augusztus 31. 

Felelős: Gáspár Tiborné intézményvezető 

 

5. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy 2018. szeptember 1. 

napjától - szülői vagy más törvényes képviselői kérelem alapján – a gyermek bölcsődei 

ellátásáról feladatellátási szerződés útján gondoskodik.  



A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére és a 

szerződés aláírására.  

Határidő: 2018. május 29., illetve 2018. december 31. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Döntés kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárairól 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi 

CXC. törvény 50. § (8) bekezdésébe foglaltak alapján a köznevelési feladatokat ellátó járási 

hivatal meghatározza és közzéteszi az iskolák felvételi körzetét. A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében szerint eljárva a megyeszékhely szerinti 

járási hivatal minden évben beszerzi az illetékességi területén található települési 

önkormányzatok véleményét. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 

8/2018. (II.20.9 Képviselő-testületihatározattal egyetértett, azzal, hogy a 2018/2019. tanév 

általános iskolai felvételi körzethatárai a 2017/2018. tanév felvételi körzethatárival egyezően 

kerüljenek megállapításra. Az eltelt időszakban bekövetkezett változás indokolja a jelen 

előterjesztés 1. melléklete szerinti új körzethatárok megállapítását.  

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

Pénzügyi Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta. 

 

 

Pataki Ferencné a Szociális Bizottság elnöke elmondja, hogy az előterjesztést a Szociális 

Bizottság is megtárgyalta, és azt egyhangúan támogatta.   

 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

40/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

1.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2018. (II.20.) Képviselő-testület 

határozatát hatályon kívül helyezi.  

Határidő: 2018. május 29.  



Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

2.Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018/2019. tanév általános iskolai 

felvételi körzethatárokat jelen határozat 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.   

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

3.A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jelen határozat Pest Megyei 

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő 

eljuttatására.  

Határidő: a döntést követő 5 munkanap 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

18. Tájékoztató a 2017. évi közfoglalkoztatásról 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzata 

2017. január 01-jétől február 28.-áig a 2016. évről áthúzódó, saját közfoglalkoztatási 

programjában 11 főt foglalkoztatott, aminek finanszírozásához a központi költségvetés 100 

%-os támogatást nyújtott. A 2017. évben a közfoglalkoztatási program március 16.-ától 

indult, amelynek keretében 7 fő közmunka programban résztvevő foglalkoztatására nyílt 

lehetősége az Önkormányzatnak. 2017. április 01-től ez a létszám 2 fővel bővült, ennek 

finanszírozása szintén 100 %-ban a központi költségvetésből történt, önerőt nem igényelt.  A 

program 2018. február 28.-án fejeződött be, melynek záróbeszámolóval történt elszámolása 

2018. március 07.-én megtörtént és a beszámoló a Munkaügyi Központ részére megküldésre 

került. A Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Társulattal kötött 

szerződés alapján még 5 fő foglalkoztatására nyílt lehetősségünk a 2017. évben a program 

lejártáig.  A Társulattal kötött megállapodás értelmében a meghatározott időtartamra a 

közfoglalkoztatás ellátását havi 6.600.-Ft/fő/hó összeggel támogatta az Önkormányzat. Ez 

2017. januártól-december hónapokra összesen 396.000.-Ft kiadást jelentett. Vízgazdálkodási 

Társulat részére az Önkormányzat a megállapodás alapján csak 5 fő után fizetett 

hozzájárulást. Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a 2018. évben március 01-től 

június 30.-ig kötött az Önkormányzat szerződést a Munkaügyi Központtal márciustól-júniusig 

6 fő foglalkoztatására, májustól-júniusig még 1 főre veszi igénybe a 100 %-os finanszírozást. 

2018. július 01.-től még nem ismertek a közfoglalkoztatási program feltételei. 

Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a Bizottság az alábbi szavazatarányokkal meghozta 

a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok:  

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás  

 

41 /2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi közfoglalkoztatásról szóló 

tájékoztatást elfogadja.  



Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

 
 
 

 -  Szóbeli tájékoztató a két ülés között tett fontosabb polgármesteri intézkedésekről 

 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester az alábbiakban számol be a két ülés között tett 

fontosabb intézkedésekről.  

- jelentős útkarbantartási munka készült a lakosság megelégedésére 

- alpolgármester úrnak megköszöni a precíz munkáját a szikkasztó árkok 

rehabilitációjánál.  

- a Kecskerágónál hatalmas csapadák lezúdulása miatt mentés történt. A Tűzoltóság a 

házakból való kijutást tette lehetővé.  

- Kolozsvári utca, Komáromi utca felé eső részét érintette a szikkasztóárkok megtelése.  

A Gödöllői VGT-től Óvári úrtól kaptunk óriási segítséget a mentésnél.  

- Munkácsy Kolozsvári, és a Székely Bertalan utcáknál végig árkolás történt. Az utcák 

feltöltése folyamatban van.  

- Beszámol a Hivatal beázásáról 

- Templom kertjében úrnafal kiépítéséről tárgyalt.  

-  Iskola ügyében az UNICEF felé tárgyalást kezdeményezett.  

- Zöldhulladék elhelyezése ügyében tárgyalt.  

- A hivatal felújítása kapcsán érintésvédelmi szerződés megkötéséről számol be.  

- Az Államkincstár utóellenőrzéséről tájékoztatja a testületet.  

- Az elindított gyalogátkelőhellyel kapcsolatos bejárást lemondták, még nem tud új 

időpontról beszámolni.  

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és a határozati javaslat 

elfogadására. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

42/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul veszi a Polgármester 

tájékoztatását a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről.  

Határidő: 2018. május 29.  

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester  

 

 

 - Tájékoztató a Szociális Bizottság és a Polgármester átruházott hatáskörben hozott 

döntéseiről 

 



Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy az alábbiakban tájékoztatjuk az 

átruházott hatáskörben hozott döntésekről. A képviselő-testület a 2018. február 14.-i ülésén 

kapott tájékoztatást az átruházott hatáskörben hozott döntésekről az addig eltelt időszakot 

figyelembe véve. Jelen előterjesztés a 2018. február 15. – 2018. május 20. 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: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

43/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Polgármester tájékoztatóját az átruházott hatáskörben hozott intézkedésekről. 

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó Polgármester 

 

 

 -  Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról 
  

 

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

előterjesztést, amennyiben ezzel kapcsolatban kérdés van, úgy arra nagyon szívesen 

válaszolnak ill. kiegészítik azt.  Kéri a beszámoló elfogadását. 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

 

Szavazatarányok: 

7 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

 

 

44/2018. (V.29.) Képviselő-testületi határozat 

 

Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a lejárt határidejű 

határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 

Határidő: 2018. május 29. 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



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

rendkívüli nyílt ülését 20 óra 40 perckor bezárta. 

 

 

A Képviselő-testület 2018. május 29-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 20 

óra 45 perckor.  

 

 

 

   Hegedűsné Kripák Ildikó                          Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                        jegyző 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Antal Péter képviselő  


