
 

Csörög Község Önkormányzat         

2135 Csörög, Akácfa utca 30.  

Szám: 79-1/2019.      

 

            

 

 

 

 

 

 

1.sz. Jegyzőkönyv 

 

 

Készült: Csörögi Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében (2135 Csörög, Akácfa utca 

30.) szám alatti épületben 2019. január 21-én (hétfőn) 17.00 órai kezdettel megtartott 

rendkívüli nyilvános Képviselő-testületi ülésről. 

 

 

Ezen jegyzőkönyv tartalmaz:  

 

 

HATÁROZATOK: 

 

 

 

1/2019. (I.21.) Képviselő-testületi határozat a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető 

létesítményinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása 

Pest megye területén” című PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázaton való 

részvételről 

 

2/2019. (I.21.) Képviselő-testületi határozat a 2019. évre vonatkozó „Kiegyenlítő 

bérrendezési alap támogatásra” című pályázaton való részvételről 

 

 

3/2019. (I.21.) Képviselő-testületi határozat az általános iskolák 2019/2020. tanévre 

vonatkozó felvételi körzethatárának véleményezéséről  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jegyzőkönyv 

 

Készült: Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. január 21-én megtartott 

rendkívüli nyilvános ülésén 

 

Az ülés helye: Csörögi Polgármesteri Hivatal   

  2135 Csörög, Akácfa utca 30.    

 

 

Jelen vannak: 

Hegedűsné Kripák Ildikó  polgármester 

Gergely László   alpolgármester 

Antal Péter     képviselő 

Dr. Bonyhády Elemér László  képviselő  

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

testületi ülést és köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja jelen 

van, Grancsa Péter képviselő úr más elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni, így a 

rendkívüli ülés 6 fővel határozatképes. Javasolja, hogy jelen jegyzőkönyvet Kendrovszki 

József képviselő hitelesítse.  

 

A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a képviselő testület 2019. január 21-i ülése kezdetén, Hegedűsné 

Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet, és a hitelesítő kijelölését, 6 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 „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című 

PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Döntés a 2019. évre vonatkozó „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című 

pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

3. Az általános iskolák 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának 

véleményezése  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 



NAPIRENDEK: 

1. Döntés „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” 

című PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Pénzügyminisztérium 

meghirdette a „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményinek fejlesztése, a 

települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” PM-

_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú pályázati felhívást. A pályázati kiírás a megye 

településein olyan fejlesztések támogatására irányul, amelyek megakadályozzák az utóbbi tíz 

évben igazolhatóan bekövetkezett káresemények megismétlődését, csökkentik a 

káresemények mértékét vagy gyakoriságát, elősegítik a vízkárok enyhítését, és hozzájárulnak 

egy biztonságosan működő és fenntartható települési csapadékvíz-gazdálkodási rendszer 

kialakításához. A támogatás a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodási 

rendszerének komplex fejlesztését célozza, olyan infrastruktúra-fejlesztések támogatásával, 

amelyek javítják a települések általános környezeti állapotát, a beruházások során olyan 

technológiák, módszerek alkalmazását, amelyek környezet- és természetvédő módon 

biztosítják a megépített infrastruktúra és a település működését, elősegítik a fenntartható 

fejlődést. A pályázat keretében településenként maximum 300 millió forint értékben van 

lehetőség vissza nem térítendő támogatás igénylésére a felszíni csapadékvíz-elvezető 

létesítmények fejlesztését és a települési vízgazdálkodás korszerűsítését célzó projektek 

kapcsán. A program alapvetően önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanokon 

megvalósítandó beruházásokat támogat. A pályázattal érintett fejlesztési területbe kizárólag 

abban az esetben vonhatók be állami tulajdonú ingatlanok, ha azok a település vagy 

településrész vízgazdálkodási rendszerének szerves részét képezik, vagy meghatározó 

szerepet töltenek be a település vagy településrész csapadékvíz-gazdálkodásában. A 

támogatási kérelmeket 2019. január 23-án reggel 8 órától nyújthatják be a pályázó 

települések. 

 

A csapadékvíz-elvezetést Csörög község belterületén - II. ütem című önkormányzati 

pályázattal az alábbi ingatlanokat érintően javasolt a csapadékvíz - elvezetés projekt 

megvalósítása: 

a) Kisfaludy utca (Zöldfasor-Komáromi u.  között) hrsz: 1520 

b) Komáromi utca hrsz: 1001 

c) Kolozsvári u. (Komáromi u.-Szegedi u. között) hrsz.: 1210 

d) Szegedi u. (Kisfaludy u. - Béke tér - Szabadság utca közötti szakasza) hrsz: 1233 (Szegedi 

u meglévő burkolt árok), hrsz: 1290 (Szabadság u meglévő zárt csatorna), hrsz: 1336 (Szegedi 

u.), hrsz: 1418 (Béke tér), hrsz: 1417 (Szegedi utca), hrsz: 1451 (Vörösmarty utca) és hrsz: 

1474 (Szegedi utca).   

 

Az elérhető támogatási intenzitás maximális mértéke településünk esetén 95%. 

 

A pályázati projekt megvalósításának teljes költsége bruttó 69.669.751 Ft, ehhez az igényelt 

támogatás bruttó 66.186.263 Ft és a szükséges 5%-os önerő bruttó 3.483.488 Ft.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 



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

meghozza a következő határozatát:  

 Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

1/2019. (I.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a „Települések 

felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás 

korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” PM_CSAPVÍZGAZD_2018 kódszámú 

pályázati felhívás alapján „Csapadékvíz elvezetés Csörög község belterületén - II. ütem” című 

pályázattal részt kíván venni.  

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy az 1. pont szerinti 

pályázattal a csapadékvíz-elvezetést  

a) Kisfaludy utca (Zöldfasor-Komáromi u.  között) hrsz: 1520 

b) Komáromi utca hrsz: 1001 

c) Kolozsvári u. (Komáromi u.-Szegedi u. között) hrsz.: 1210 

d) Szegedi u. (Kisfaludy u. - Béke tér - Szabadság utca közötti szakasza) hrsz: 1233 (Szegedi 

u meglévő burkolt árok), hrsz: 1290 (Szabadság u meglévő zárt csatorna), hrsz: 1336 (Szegedi 

u.), hrsz: 1418 (Béke tér), hrsz: 1417 (Szegedi utca), hrsz: 1451 (Vörösmarty utca) és hrsz: 

1474 (Szegedi utca) érintett utcák tekintetében valósítja meg: 

 

3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ügy dönt, hogy a 2. pontban foglalt 

önkormányzat tulajdonát képező közterületeken megvalósuló fejlesztés bruttó összköltségét 

bruttó 69.669.751 Ft összegben állapítja meg, amelyhez az Önkormányzat bruttó 66.186.263 

Ft vissza nem térítendő támogatást igényel és az Önkormányzat 2019. évi költségvetési 

rendeletében bruttó 3.483.488 Ft önrészt biztosít.    

 

4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

„Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményinek fejlesztése, a települési 

vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című pályázati kiírásban 

foglaltaknak megfelelően a pályázat előkészítésére, a pályázathoz szükséges eljárások 

lefolytatására, nyilatkozatok megtételére és dokumentumok elkészítésére, a pályázat 

benyújtására, továbbá sikeres pályázat esetén a Támogatási Szerződés/Támogatói Okirat 

megkötésére és a pályázat megvalósításával kapcsolatosan a jövőben felmerülő 

dokumentumok előkészítésére és aláírására.  

 

Határidő: 1-3. 2019. január 21. 4. értelemszerűen   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

2. Döntés a 2019. évre vonatkozó „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című 

pályázaton való részvételről 

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a Belügyminisztérium pályázatot 

hirdetett a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi I. törvény (a 



továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet I.12. pont szerinti „Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra. A pályázati kiírást az előterjesztés 1. melléklet tartalmazza. A pályázat keretében 

lehetőség nyílik a 38.000 forintot meg nem haladó egy lakosra jutó adó-erőképességgel 

rendelkező, önkormányzati hivatalt fenntartó települési önkormányzatok számára a Kvtv. 

szerint elismert hivatali létszám alapján köztisztviselői bérek rendezéséhez kiegészítő 

támogatásra. Az állami támogatás igénylési feltétele, hogy a települési önkormányzat vállalja, 

hogy az illetményalapot 2019. január 1-jétől a 2019. évre vonatkozóan a Kvtv. –ben rögzített 

38.650 forinthoz képest legalább 20 %-kal emelt összegben, azaz legalább 46.380 forintban 

állapítja meg. Az ennél magasabb összeg megállapítása nem eredményezi további állami 

támogatás biztosítását. Tekintettel arra, hogy a Csörögi Polgármesteri Hivatalban 2018. július 

1-jén alkalmazott illetményalap megegyezett a Kvtv. 60.§ (1) bekezdésében szereplő 38.650 

forintos összeggel a kiegészítő támogatás fajlagos összege 800.000 forint /fő/év. A pályázatot 

elektronikus úton az ebr42 önkormányzati információs rendszeren keresztül, az erre a célra 

kialakított pályázati felületen, továbbá papír alapon a Magyar Államkincstár Pest Megyei 

Igazgatóságához postai úton lehet benyújtani. 

 

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:  

- elektronikus rögzítés lezárása 2019. január 25. 

- papír alapon 2019. január 28. (az elektronikus rögzítés lezárását követő munkanap). 

A határidők elmulasztása jogvesztő! 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

 

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

 

2/2019. (I.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

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

Belügyminisztérium által a 2019. évre vonatkozó „Kiegyenlítő bérrendezési alap 

támogatásra” meghirdetett vissza nem térítendő támogatási pályázaton részt kíván venni az 

önkormányzat által fenntartott Csörögi Polgármesteri Hivatal Kvtv. 2. melléklet I.1.a) pontja 

szerint elismert hivatali létszáma után, mivel az Önkormányzat a 2018. évi költségvetéséről 

szóló 4/2018.(II.21.) önkormányzati rendeletében és 2018. július 1-jén a Kvtv.-ben 

meghatározott illetményalapot alkalmazta, továbbá vállalja, hogy  a 2019. évre vonatkozó 

illetményalapot 2019. január 1-jétől visszamenőleges hatállyal önkormányzati rendeletben a 

Kvtv.-ben rögzítetthez képest 20 %-kal emelt összegben, azaz 46.380 forintban állapítja meg. 

 

2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a 

2019. évre vonatkozó „Kiegyenlítő bérrendezési alap támogatásra” című pályázati 

dokumentumok elkészítésére, aláírására, a pályázat benyújtására. 

Határidő: 1. 2019. január 21. 2. értelemszerűen   

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 



 

 

 

3. Az általános iskolák 2019/2020. tanévre vonatkozó felvételi körzethatárának 

véleményezése  

Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

 

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy a nemzeti köznevelésről szóló 

2011. évi CXC. törvény 50. § (8) bekezdésében 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 év október utolsó napjáig beszerzi az illetékességi területén 

található települési önkormányzatok véleményét. A hivatkozott jogszabályhelyeknek történő 

megfelelés okán a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala mellékelt (2. melléklet) 

levelében kéri, hogy Csörög Község Önkormányzata 2019. február 8.-áig küldje meg a 1. 

melléklet részét képező körzethatárra vonatkozó tervezetről alkotott véleményét.  A Pest 

Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala PE-06/HAT/00467-3/2019 ügyiratszámú 

levelének melléklete nem tartalmazza a Sződi Hunyadi János Általános Iskola felvételi 

körzetében a 40/2018.(V.29.) KT határozattal elfogadott ’Erdősor u.” szövegrészt.  Ennek 

való megfelelés érdekében a határozati javaslat 1. mellékletében e módosítást a lábjegyzet 

tartalmazza. 

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a határozati 

javaslatot fogadja el. 

 

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

meghozza a következő határozatát:  

  

Szavazatarányok: 

6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás 

 

3/2019. (I.21.) Képviselő-testületi határozat 

 

 1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért Csörög tekintetében a 

2019/2020. tanévre vonatkozó általános iskolák felvételi körzethatáraival az 1. mellékletben 

foglaltak szerint. 

 

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

Kormányhivatal Érdi Járási Hivatal Hatósági Főosztály Hatósági Osztálya részére történő 

eljuttatására. 

 

Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 

Határidő: 1. azonnal 

    2. 2019. február 8. 

 

 

 

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

rendkívüli nyílt ülését 18 óra 45 perckor bezárta. 



 

 

A Képviselő-testület 2019. január 21-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 

18 óra 50 perckor.  

 

 

 

 

  

 

  Hegedűsné Kripák Ildikó                          Chrobák Zoltánné dr. 

            polgármester                                        jegyző 

 

 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: Kendrovszki József képviselő 

                              


