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A közmeghallgatáson 
Hegedűsné Kripák 

Ildikó polgármester 
általános tájékoztatást 
ad a települést érintő 
aktuális helyzetről.

A közmeghallgatáson 
a képviselő-testület 
tagjai, a jegyző és a 
településen érdekelt 

szervezetek 
képviselői a helyi 
közügyeket érintő 

kérdésekben adnak 
tájékoztatást, és vála-
szolnak a kérdésekre.   

Hegedűsné Kripák Ildikó  
polgármester

Jelentős előrelépés telepü-
lésünk életében, hogy több 
önkormányzati épületen 
ma már napelemek ter-
melik az energiát. A beru-
házásra pályázati pénzből 
került sor.

Az Épületenergetikai fej-
lesztés és napelemes rendszer 
kialakítása Csörög községben 
című projekt ünnepélyes zá-
rórendezvényére sokan fo-
gadták el az önkormányzat 
meghívását, többek között 
Maruszki Gábor, a Váci Já-
rási Hivatal vezetője, La-
torovszky Gábor alezredes, 
váci rendőrkapitány, számos 
település polgármestere és 
alpolgármestere. Rétvári 
Bence államtitkár, ország-

gyűlési képviselő halasztha-
tatlan kormányzati feladatai 
miatt nem tudott személyes 
eljönni, de levélben gratulált 
a sikeres beruházáshoz. (A 
levelet teljes terjedelmében 
közöljük.)

- Ha visszatekintünk az 
elmúlt évekre, mindig akad 
egy-egy kiemelkedő ese-
mény a település életben 
- mondta beszédében He-
gedűsné Kripák Ildikó pol-
gármester. - 2015-ben és 
2016-ban felújított utakat 
adtunk át, az idén pedig há-
rom önkormányzati épüle-
tünk újult meg, ily módon 
a polgármesteri hivatal és az 
intézmények munkatársai, 
valamint az ügyeiket inté-
ző polgárok is kulturáltabb 

környezetben tölthetik ide-
jüket.

A legjelentősebb válto-
zások a polgármesteri hi-
vatal épületében történtek. 
A felújítással egy időben 
áthelyezték a bejáratot, s az 
épület homlokzatára felke-
rült a POLGÁRMESTERI 
HIVATAL felirat is. A tetőn 
napelemeket helyeztek el, 
amelyek elektromos áramot 
termelnek.

Az Épületenergetikai fej-
lesztés és napelemes rend-
szer kialakítása Csörög 
községben című projekt 
teljes támogatási összege   
50.562.764 forint, amelyhez 
az önkormányzatnak nem 
kellett önrészt biztosítania. 

folytatás a 3. oldalon
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Egy rendőr, aki nem munkának, 
hanem hivatásának tekinti a szolgálatot

Az immár hagyományosan megren-
dezett Tiszta, virágos porta díjátadás-
ra idén a pályázati forrásból felújított 
intézmények ünnepélyes avatóján ke-
rült sor.  

Csőge Józsefné, az Idősek Tanácsá-
nak elnöke elmondta, hogy tavasz-
tól őszig gyalogosan, kerékpárral, 
autóval járják a falut, hogy szemre-
vételezzék azokat az ingatlanokat, 
amelyek tulajdonosai folyamatosan 
igyekeznek szépíteni, gondozni a 
lakhelyüket, s így hozzájárulnak a 
település szépítéséhez, élhetőbbé, 
komfortosabbá tételéhez. Ebben az 
évben is sok szép kezdeményezéssel 
találkoztak. Az értékelést több szem-
pont alapján végezték.

Idén az alábbi személyek nyerték el 
a Tiszta, virágos porta díjat jelző táb-
lát és az önkormányzat 10 ezer forin-
tos jutalmát:

AGÓCS KÁROLYNÉ

ANTAL PÉTER – ÓDÉ KATALIN

BAYER SÁNDOR

FEDOR KATALIN

HEGYI LÁSZLÓNÉ

HEINCZ JÓZSEF

KENDROVSZKI JÓZSEF

KINDLIK OLIVÉR

MÁCSIK JÁNOS

MEDE JÁNOS

Kendrovszki József, a pályázat egyik 
nyertese felajánlotta a díjjal járó 

pénzjutalmat a Csörögi Ifjúságért 
Alapítvány javára.

Átadták a díjakat: Tiszta, virágos porta – 2018

Hét évvel ezelőtt Budapes-
ten, a közlekedésrendészeti 
osztályon kezdte rendőri pá-
lyafutását Csörög - és Vácdu-
ka - nemrég szolgálatba állt 
körzeti megbízottja, Czutor 
Emil főtörzsőrmester. Előtte 
a Váci Rendőrkapitányság ve-
rőcei őrsén szolgált, majd leg-
utóbb három éven át baleseti 
helyszínelőként dolgozott. 
Ily módon fiatal kora ellené-
re nagyon sok tapasztalattal 
rendelkezik.

Az elmúlt időszakban egy-
re jobban megfogalmazó-
dott benne, hogy az ő igazi 
munkája a körzeti megbízotti 
lenne, hiszen ebben a fel-
adatkörben emberek között 
mozoghat, s fontosnak tartja, 
hogy legyen egy erős kapocs 
a polgárok és a rendőrség 
között. „Rendszeresen ott kell 
lenni a területen és figyelni 
mindenre, ami fontos lehet” - 
jegyzi meg a főtörzsőrmester.

A júniusi szolgálatba lépés 
óta már sikerült feltérképez-
nie a csörögi viszonyokat. A 
körzeti megbízott úgy látja, 

a településen élők döntően 
nagy többsége törvénytisztelő 
polgár. Akikkel esetleg prob-
léma adódik, azokat szemé-
lyesen is igyekszik a jogkövető 
magatartás irányába terelni.

A faluban jellemzőek a 
kisebb értékre elkövetett be-
töréses lopások, kertekből, 
udvarokból, esetleg garázsból 

visznek el ezt-azt. Viszonylag 
gyakori az illegális szemétle-
rakás is. A megelőzés érdeké-
ben rendszeres a járőrözés, a 
polgárőrökkel közös szolgá-
lat, a lakosság bevonása.

Szinte napi kapcsolatban 
áll a polgármesteri hivatallal, 
az információáramlás két-
oldalú. Czutor Emil megje-

gyezte: munkáját jelentősen 
segíti a településen elhelyezett 
térfigyelő kamerarendszer is, 
illetve az, hogy a kapitányság 
egy motorkerékpárt is a ren-
delkezésére bocsátott.

A fiatal rendőr egyik nem 
is oly távoli célja, hogy ké-
sőbb tiszti tanulmányokat is 
folytasson.
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Tisztelt Polgármester Asszony! 
Kedves Csörögiek!

Sajnálom, hogy egy hirtelen jött kor-
mányzati feladat miatt most mégsem va-
gyok Önökkel, pedig polgármester asszony 
kitartó invitálása miatt már nagyon készül-
tem a találkozásra.

Azt hiszem, méltán lehetnek büszkék 
településükre, eredményeikre. Legutóbb új 
utcákat adtunk át, most megújult a polgár-
mesteri hivatal, a művelődési ház és család-
segítő szolgálat épülete. Mindenki láthatja, 
Magyarország nem csak a nagy számok 
szintjén erősödik, de a kisebb települések 
is folyamatosan tudják felújítani, bővíteni, 
korszerűsíteni épületeiket. A védőnői szol-
gálat, a könyvtár, a hivatal és a körzeti meg-
bízott is szebb, ápoltabb körülmények közé 
került. Teljes hőszigetelés, új nyílászárók, 

napelemek, újbóli festés, vakolás. Önerő 
nélkül, 50 millió forint kormányzati támo-
gatásból.

 A magyar emberek is ugyanúgy dolgoz-
nak, mint nyugat-európai társaik, ezért az 
életszínvonalnak is közelíteni kell egymás-
hoz. A csörögiek is ugyanolyan szorgal-
masak, mint a nagyvárosi emberek, ezért 
számukra is jár, hogy ápolt körülmények 
között működjenek a közösségi intézmé-
nyek. Egy település sikerének a titka az ösz-
szetartás, az összetartásnak viszont feltétele, 
hogy a közösségi intézmények jó állapotban 
legyenek.

 Kívánok Önöknek jó egészséget, és azt, 
hogy élvezzék a felújított épületeket minél 
több kellemes esemény kapcsán!

Tisztelettel:
Rétvári Bence

országgyűlési képviselő

Napelemek termelik az energiát 
több megújult csörögi középületen
folytatás az 1. oldalról

A hivatalosan a KE-
HOP-5.2.9.-16-2017-00163       
számon futó projekt kere-
tében az Arany János utca 
53., a Kisfaludy utca 40. és 
az Akácfa u. 30. szám alat-
ti önkormányzati épületek 
felújítására került sor. Bár a  
tervezett befejezési dátum 
2018. november 30. volt, a 
kivitelezők hetekkel koráb-
ban elkészültek a munká-
val.

A napelemes rendsze-
rek ma már egyre jobban 
terjednek az országban, 
hiszen üzembe helyezésük-
kel jelentős összegek taka-
ríthatók meg. A kormány-
zat kiemelten támogatja a 
megújuló energiák haszno-
sítását, s nem csak önkor-
mányzatok,. hanem magán-
személyek is indulhatnak a 
rendszeresen meghirdetett 
pályázatokon. A szakembe-
rek szerint a napelemekre 
általában 20-25 év a garan-
cia, jellemzően 20-40 év az 
élettartamuk. 

A napenergia haszno-
sításában hosszabb távon 
számottevő növekedés 

várható. A számítások sze-
rint a Csörögben felszerelt 
energiatermelő napelemek 
révén jelentős megtakarítás 
várható az épületek üze-
meltetésében.

Az átadáson jelenlévők 
a polgármesteri köszön-
tő után megtekintették az 
épületeket, majd a rendez-
vény az ugyancsak felújított 
művelődési ház udvarán 

folytatódott. Az épület ad 
helyet a könyvtárnak és a 
védőnői szolgálatnak is.

A kulturális program ke-
retében először a Csörögi 
Fények tánccsoport lépett 
fel. A bemutatott táncok 
koreográfusa Rostás Mag-
dolna volt, táncoltak: Ko-
vács Luca, Lakatos Kiara, 
Lakatos Anasztázia, Rácz 
Natália, Rácz Miklós. Őket 

követte a Csörögi Amaro 
Kelypo  Egyesület tánccso-
portja, a koreográfus Ros-
tás Magdolna volt. Fellépett 
Rostás Magdolna, Lakatos 
Viktória, Lakatos Viktor és 
Lakatos Zoltán. Végül egy 
szólótáncot láthatott a kö-
zönség Rostás Magdolna 
előadásában.

A színes programot a  
Parlando Művészeti Egyesü-
let művészpalántáinak mű-
sora zárta.

Az ünnepség végén került 
sor a Tiszta, virágos porta dí-
jak átadására. (A díjazottak 
nevét lapunkban közöljük.)

Rétvári Bence, az Emberi 
Erőforrások Minisztériumának 

parlamenti államtitkára, 
térségünk országgyűlési 

képviselője
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A képviselő-testület legfontosabb döntései
Csörög Község Önkormány-
zata július 25-én rendkívüli 
ülést tartott. A tanácskozá-
son az alábbi döntések szü-
lettek:

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete az Önkormányzati 
tulajdonú bölcsődei ellátást 
nyújtó intézmények fejlesz-
tésének támogatása Pest 
megyében című, PM_Böl-
csődefejlesztés 2018 kódszá-
mú pályázaton részt kíván 
venni.   

Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy az 
1. pont szerinti pályázattal a 
1864/11 helyrajzi szám alatt 
meglévő, az önkormányzat 
tulajdonát képező óvoda épü-
let átalakításához (2135 Csö-
rög, Kossuth L. u. 21) vissza 
nem térítendő támogatást 
igényel, és a pályázathoz kap-
csolódó 5 % önerőt a 2018. 
évi költségvetés 7. melléklet 
dologi kiadások sora terhére 
biztosítja. 

A képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert 
az Önkormányzati tulajdo-
nú bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében 
című, PM Bölcsődefejlesz-
tés 2018 kódszámú pályázati 
kiírásban foglaltaknak meg-
felelően új mini bölcsőde 
építése pályázat előkészíté-
sére, a pályázathoz szüksé-
ges eljárások lefolytatására, 
nyilatkozatok megtételére és 
dokumentumok elkészítésé-
re, a pályázat benyújtására, 
továbbá sikeres pályázat ese-
tén a támogatási szerződés/
támogatói okirat megköté-
sére és a pályázat megva-
lósításával kapcsolatosan a 
jövőben felmerülő doku-
mentumok előkészítésére és 
aláírására.

Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete felkérte a polgármestert, 
hogy a beruházás megvalósí-

tásának szakaszairól részletes 
tájékoztatást adjon.

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a 
Magyarország 2018. évi köz-
ponti költségvetéséről szóló 
2017. évi C. törvény 3. mel-
léklet 1.9 pont szerinti telepü-
lési önkormányzatok szociális 
célú tüzelőanyag vásárlásához 
kapcsolódó támogatására - a 
pályázati kiírás 5/b pontja 
alapján - pályázatot nyújt be 
kemény lombos szociális tűzi-
fa igénylésére. 

A képviselő-testület fel-
hatalmazta a polgármestert, 
hogy az önkormányzat 2017. 
évi átlagos közfoglalkoztatá-
si létszám adatának, illetve 
a 2018. január 1-i lakosság-
számból a 80 év felettiek kor-
csoportos adatának együttes 
száma alapján a maximálisan 
igényelhető, összesen 80 m3 
kemény lombos tűzifa iránt 
nyújtsa be az önkormányzat 
pályázatát. 

A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a pályázati ki-
írás 5. c) pontja szerint a ke-
mény lombos fafajta esetében 
az 1000 Ft/erdei m3+áfa ön-
részre, valamint a 12. pontja 
szerint a tüzelőanyag szál-
lítására - ideértve a rászo-
rulókhoz való eljuttatást is 
- az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének 7. melléklet 
dologi kiadások sora terhére 
bruttó 311.600 Ft összegben 
fedezetet biztosít.

Csörög Község Önkor-
mányzata vállalta, hogy a 
szociális célú tűzifában ré-
szesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér.

A képviselő-testület fel-
kérte a polgármestert, hogy a 
fentiek szerint gondoskodjon 
a pályázat benyújtásáról és 
felhatalmazza a polgármes-
tert és a jegyzőt a szükséges 
nyilatkozatok megtételére, 
aláírására. Felkérték a pol-
gármestert, hogy a szociális 
célú tüzelőanyag pályázati 

lehetőségen kívül, szociális 
rászorultság alapján megálla-
pítható szociális tűzifa támo-
gatási keretösszeg mértéké-
nek lehetőségét vizsgálja meg 
és az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletének so-
ron következő módosításakor 
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.

l Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
úgy döntött, hogy a téli re-
zsicsökkentés kiterjesztése ér-
dekében a 152/2018. (III. 27.) 
Kormányhatározat alapján 
nyújtott 195.580 Ft vissza nem 
térítendő kiegészítő támoga-
táshoz a kemény lombos fa-
fajta esetében az 1000 Ft/erdei 
m3+áfa önrészre, valamint a 
tüzelőanyag szállítására - ide-
értve a rászorulókhoz való 
eljuttatást is - az önkormány-
zat 2018. évi költségvetésének 
7. melléklet dologi kiadások 
sora terhére bruttó 42.570 Ft 
összegben önrészfedezetet 
biztosít. 

Csörög Község Önkor-
mányzata vállalta, hogy a szo-
ciális célú tűzifában részesülő-
től ellenszolgáltatást nem kér. 

A Képviselő-testület fel-
kérte a polgármestert, hogy 
az önkormányzat 2018. évi 
költségvetési rendeletének so-
ron következő módosításakor 
tegye meg a szükséges intéz-
kedéseket.

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
felkérte a jegyzőt, hogy foly-
tasson tárgyalást az érintett 
erdőgazdaságokkal az önkor-
mányzat saját forrásának ter-
hére esetleges tüzelőanyag vá-
sárlás szerződési feltételeiről 
és adjon tájékoztatást annak 
eredményéről a soron követ-
kező ülésen.
l Csörög Község Önkor-

mányzatának Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a 
felszíni csapadékvíz elvezetés-
ből adódó feladatok mielőbbi 
megoldása érdekében felkéri 
a polgármestert a szükséges 

intézkedések megtételére, és 
felhatalmazta nyilatkozatok 
megtételére és dokumentu-
mok elkészítésére.

Csörög Község Önkormány-
zata szeptember 6-án rend-
kívüli ülést tartott. A tanács-
kozáson az alábbi döntések 
születtek:

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete pályázatot nyújt be 
az Önkormányzati tulajdo-
nú, bölcsődei ellátást nyújtó 
intézmények fejlesztésének 
támogatása Pest megyében 
című, „PM_bölcsődefejlesz-
tés_2018” kódszámú pályázati 
felhívás alapján Mini bölcsőde 
kialakítása Csörög községben 
címmel. 

A mini bölcsőde kialakí-
tásának helyszíne: Csörögi 
Csiri-Biri Óvoda 2135 Csö-
rög, Kossuth L. u. 21. Hrsz: 
1864/11. 

A mini bölcsőde kiala-
kítása Csörög községben 
című projekt összköltsé-
ge 33.684.198 Ft. Az igé-
nyelt támogatás összege 
32.000.000 Ft. A saját for-
rás összege 1.684.198 Ft, 
amelyet az önkormányzat 
a 2018. évi költségvetés 7. 
melléklet dologi kiadások 
sora terhére biztosítja. 

Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete felhatalmazta a pol-
gármestert Mini bölcsőde 
kialakítása Csörög község-
ben című pályázat és nyilat-
kozat benyújtására, továbbá 
sikeres pályázat esetén a 
támogatási szerződés/támo-
gatói okirat megkötésére és 
a pályázat megvalósításával 
kapcsolatosan a jövőben fel-
merülő dokumentumok elő-
készítésére és aláírására.

Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete felkérte a polgármestert, 
hogy a beruházás megvalósí-
tásának szakaszairól részletes 
tájékoztatást adjon.
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Csörög Község Önkormány-
zata október 9-én ülést tar-
tott. A tanácskozáson az 
alábbi döntések születtek:

l Az önkormányzat tu-
domásul vette a polgármester 
tájékoztatását a két ülés között 
tett fontosabb intézkedésekről.

l A képviselő-testület el-
fogadta a szociális bizottság, 
a polgármester és a jegyző 
tájékoztatóját az átruházott 
hatáskörben hozott intézke-
désekről.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete elfogadta a lejárt 
határidejű határozatok végre-
hajtásáról szóló beszámolót.

l A képviselő-testület 
tudomásul veszi a lakossági 
panaszt. A házorvos szakmai 
tevékenységének elismerése 
mellett, felhívja a háziorvos 
figyelmét arra, hogy a beteg 
kezelése kapcsán a jövőben 
fokozott gondossággal jár-
jon el. 

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete elfogadta a Csörögi 
Művelődési Ház-Könyvtár 
2017. évi tevékenységéről szó-
ló beszámolót.

l A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy az önkormány-
zat 2018. év I-VIII. havi gaz-
dálkodásáról szóló tájékozta-
tót elfogadja és jóváhagyja.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képvise-
lő-testülete támogatta az 
önkormányzat ingatlanva-
gyon-kataszter felülvizsgála-
tát. Felkérte a polgármestert a 
szükséges intézkedések meg-
tételére.

l Az önkormányzat el-
fogadta a Csörögi Csiri-Biri 
Óvoda 2017/2018. nevelési 
évről szóló beszámolóját.

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-

tülete az önkormányzat fenn-
tartásában működő Csörögi 
Csiri-Biri Óvoda szervezeti 
és működési szabályzatát, va-
lamint házirendjét tudomá-
sul vette. A képviselő-testület 
felkérte az intézményvezetőt, 
hogy intézkedjen a dokumen-
tumok közzétételéről.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete egyetértett az ön-
kormányzat fenntartásában 
működő Csörögi Csiri-Biri 
Óvoda 2018/2019. nevelési 
évre vonatkozó munkatervé-
vel.  A képviselő-testület fel-
kérte a polgármestert, hogy a 
döntésről az intézményveze-
tőt tájékoztassa.

l Az önkormányzat fel-
kérte a polgármestert, hogy 
intézkedjen Csörög Község 
Önkormányzat 2019-2023 
időszakra szóló Helyi Esély-
egyenlőségi Programjának 
elkészítésére és képviselő-tes-
tület ülésére történő beter-
jesztésére 

A jelenlévők úgy dönt-
tek, hogy a 2013-2018 Helyi 
Esélyegyenlőségi Programot a 
következő Helyi Esélyegyen-
lőségi Program elfogadásáig 
hatályában fenntartják.

l Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
elfogadta az Észak-Kelet Pest 
és Nógrád Megyei Regionális 
Hulladékgazdálkodási Kör-
nyezetvédelmi Önkormányzat 
Társulás szelektív hulladék-
gyűjtő szigetek térítésmentes 
átadására vonatkozó javaslatát 
és felhatalmazta a polgármes-
tert a térítésmentes átadás-át-
vételi megállapodás aláírására.

A képviselő-testület úgy 
döntött, hogy a szelektív hul-
ladékgyűjtő szigetek kerülje-
nek elbontásra és a bontott, 
de még használható burkoló 
anyag a polgármesteri hivatal 
parkolójának burkolására ke-
rüljön felhasználásra. 

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete 
felhatalmazta a polgármes-
tert, hogy a hulladékgyűjtő 

szigetek elbontásához és a 
bontott anyag újra felhaszná-
lásához szükséges intézkedé-
seket tegye meg.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
a csapadékvíz elvezetés II. 
ütem engedélyes, kiviteli 
tervének elkészítésére bruttó 
1.397.000, azaz egymillió-
háromszázkilencvenhétezer 
forintot kíván biztosítani. 
Felkérte a polgármestert, 
hogy az önkormányzat 2019. 
évi költségvetésébe ezen ösz-
szeget terveztesse be.

l Az önkormányzat úgy 
döntött, hogy az előterjesztés 
1. sz. mellékletét alapul véte-
lével felkéri a polgármestert, 
hogy a képviselő-testület ülé-
sére készítsen előterjesztést 
mindazon ingatlanok érték-
becsléséről, amelyek elidege-
nítésre alkalmasak, és felha-
talmazta az ezzel kapcsolatos 
valamennyi intézkedés meg-
tételére.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a Csörög 
Község Önkormányzata ASP 
Központhoz csatlakozása KÖ-
FOP 1.2.1. – VEKOP 16. pro-
jekt megvalósításáról szóló 
beszámolót.

l A képviselő-testület elfo-
gadta a Magyar Államkincstár 
által végzett 2016. évi szabály-
szerűségi pénzügyi ellenőrzés 
2018. évi utóellenőrzéséről 
szóló tájékoztatót.

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete változtatás nélkül elfo-
gadta a 2019/2020. tanévre, a 
2018/2019. tanévre meghatá-
rozott általános iskolai felvé-
teli körzethatárokat.  

A képviselő-testület felha-
talmazta a polgármestert a 
jelen határozat Pest Megyei 
Kormányhivatal Érdi Járási 
Hivatal Hatósági Főosztály 
Hatósági Osztálya részére tör-
ténő eljuttatására.

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-tes-
tülete felkérte a környezet-
védelmi tanácsnokot, hogy 
Csörög, Kecskerágó tele-
pülésrész ivóvízellátásával, 
valamint az önkormányzati 
ingatlanok hasznosításával 
összefüggő koordinációs fel-
adatokat az önkormányzati 
döntések alapján lássa el.

l Csörög Község Önkor-
mányzatának Képviselő-testü-
lete felkérte a polgármestert, 
hogy a kamerarendszer egyik 
átjelzőjének esetleges áttele-
pítése érdekében a szükséges 
intézkedéseket megtegye és 
felhatalmazta az ezzel kapcs-
olatos nyilatkozatok megtéte-
lére azzal, hogy e tárgykörben 
tett intézkedéséről a képvise-
lő-testületet tájékoztassa.

l Csörög Község Ön-
kormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy 
Drenkovics Gábor (2135 Csö-
rög, Vörösmarty u. 28.) részé-
re „Csörög községért díszokle-
vél” kitüntetést adományoz. 

A képviselő-testület felkér-
te a polgármestert, hogy a ki-
tüntetés átadásával kapcsola-
tos intézkedéseket tegye meg.

RENDELETEK:

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
tének 8/2018. (X.10.) önkor-
mányzati rendelete Csörög 
Község Önkormányzat 2018. 
évi költségvetéséről szóló 
4/2018. (II.21.) önkormányza-
ti rendelet módosításáról  

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
tének 9/2018.(X.10.) önkor-
mányzati rendelete a szociális 
igazgatásról és szociális ellá-
tásokról szóló 4/2016.(III.23.) 
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról 

Csörög Község Önkor-
mányzat Képviselő-testületé-
nek 10/2018. (X.10.) önkor-
mányzati rendelete a szociális 
tűzifa juttatásról. 
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(A legfrissebb információk szerint a 
2018. december 31-i határidőt módosí-
tani fogják, és egyszerűsítik az eljárást 
is! Erről hirdetményt teszünk közzé!  Ha 
ez nem történik meg, akkor az alábbi el-
járást kell követni!)

Az Országgyűlés 2017. évben is 
módosította a vízgazdálkodásról szó-
ló 1995. évi LVII. törvényt (a továb-
biakban: Vgtv.), amely 2018. január 1. 
lépett hatályba. A módosítás értelmé-
ben mentesül a vízgazdálkodási bírság 
megfizetése alól az a létesítő, aki 2018. 
január 1-jét megelőzően engedély nél-
kül vagy engedélytől eltérően létesített 
vízkivételt biztosító vízilétesítményt, 
ha a vízjogi fennmaradási engedélye-
zési eljárást 2018. december 31-ig ké-
relmezi, és az engedély megadásának 
feltételei fennállnak. 

Milyen engedélyt ad ki a jegyző?

A kutak megépítéséhez, átalakítá-
sához, üzemeltetéséhez és megszün-
tetéséhez vízjogi engedély szükséges. 
Abban az esetben, ha a vízkivételt 
biztosító kút vízjogi engedély nélkül 
került megépítésre, vagy attól eltérően 
került megvalósításra, fennmaradási 
engedélyt kell kérni. Tekintettel arra, 
hogy a Vgtv. nem tesz különbséget a 
vízkivételt biztosító kutak között, így 
ezek utólagos engedélyezésének hatás-
köre megoszlik a helyi vízgazdálkodási 
hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, 
illetve a vízügyi és vízvédelmi hatás-
körrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt 
megyei katasztrófavédelmi igazgatósá-
gok (a továbbiakban: katasztrófavédel-
mi igazgatóság) között. A vízgazdál-
kodási hatósági jogkör gyakorlásáról 
szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányren-
delet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 
alapján a jegyző engedélye szükséges

a) olyan kút létesítéséhez, üzemelte-
téséhez, fennmaradásához és megszün-
tetéséhez, amely a következő feltételeket 
együttesen teljesíti:

aa) a vízbázisok, a távlati vízbázi-
sok, valamint az ivóvízellátást szolgáló 
vízilétesítmények védelméről szóló kor-
mányrendelet szerint kijelölt, kijelölés 
alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt 
belső, külső és hidrogeológiai védőidom, 
védőterület, valamint karszt- vagy ré-

tegvízkészlet igénybevétele, érintése 
nélkül, és 500 m3/év vízigénybevétellel 
kizárólag talajvízkészlet vagy parti szű-
résű vízkészlet felhasználásával üzemel,

ab) épülettel vagy annak építésére 
jogosító hatósági határozattal, egysze-
rű bejelentéssel rendelkező ingatlanon 
van, és magánszemélyek részéről a házi 
ivóvízigény és a háztartási igények ki-
elégítését szolgálja, és

ac) nem gazdasági célú vízigény;

b) az ab) pontban szereplő házi ivó-
vízigény kielégítését szolgáló kúthoz 
tartozó, víztisztítási feladatokat ellátó 
vízilétesítmény létesítéséhez, üzemelte-
téséhez, fennmaradásához és megszün-
tetéséhez.

Röviden összefoglalva a fenti felté-
teleket: a kút nem érint karszt- vagy 
rétegvizet, 500 m3/év vízigénybevétel 
alatti, a kút épülettel rendelkező ingat-
lanon van, magánszemély a kérelme-
ző, a kút házi ivóvízigény és a háztar-
tási igények kielégítését szolgálja; a kút 
nem gazdasági célú vízigényt szolgál, 
akkor a fennmaradási engedélyezés a 
jegyző hatáskörébe tartozik.

Amennyiben az előző feltételek kö-
zül bármelyik nem teljesül, akkor nem 
a jegyző, hanem a katasztrófavédelmi 
igazgatóság hatáskörébe tartozik a kút 
fennmaradási engedélyezési eljárása!

A jogszabály meghatározza-e a gaz-

dasági célú vízigény fogalmát?

Gazdasági célú vízigénynek mi-
nősül minden, a háztartási igénytől 
eltérő, azt meghaladó vízigény. A gaz-
dasági célú vízigénybe beletartozhat a 
locsolás, vagy az állatitatás is, ameny-
nyiben ezzel az engedélyes nem a sa-
ját háztartási igényeit elégíti ki, azaz a 
víz használatával gazdasági haszonnal 
járó tevékenységet végez.

Vízjogi fennmaradási engedélyezés 
menete

A fennmaradási engedélyezési el-
járás iránti kérelem benyújtása előtt 
tervdokumentációt kell készíttetni a 
vízjogi engedélyezési eljáráshoz szük-
séges dokumentáció tartalmáról szó-
ló 41/2017. (XII. 29.) BM rendelet (a 
továbbiakban: BM rendelet) szerint. 
Fontos, hogy a felszín alatti vízkészle-
tekbe történő beavatkozás és a vízkút-
fúrás szakmai követelményeiről szóló 
101/2007. (XII. 23.) KvVM rendelet (a 
továbbiakban: KvVM rendelet) szerint 
tervdokumentációt csak olyan terve-
ző készítheti, aki a Magyar Mérnöki 
Kamara erre följogosító szakterületi 
tervezői jogosultságával rendelkezik. 
A fennmaradási engedélyezési eljárás 
iránti kérelemnek tartalmazni kell a 
BM rendelet által előírt adatokat. 

Az eljárás mentes az igazgatási szol-

LAKOSSÁGI   TÁJÉKOZTATÁS 
az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről
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gáltatási díjfizetési kötelezettség alól:
– a vízkivételt biztosító vízilétesítmé-

nyek engedélyezési eljárása 2018. de-
cember 31-ig.

A kérelemhez csatolni kell a tervdo-
kumentációt és a tervező mérnöki jo-
gosultságát igazoló igazolásokat a BM 
rendelet szerint.

A fennmaradási engedélyezési eljá-
rás során szakértőként be kell vonni az 
illetékes Katasztrófavédelmi Igazgató-
ságot annak megállapítására, hogy a 
kút nem veszélyeztet karszt- vagy ré-
tegvíz készletet.

Csak a szakhatósági hozzájárulás, 
valamint a szakértői vélemény esetén 
adhat ki a jegyző fennmaradási enge-
délyt!

Milyen kútra kell fennmaradási en-
gedélyt kérni?

Fontos, hogy a fennmaradási enge-
délyezési eljárást a jogalkotó kiterjesz-
ti mind az ásott, mind a fúrt kutakra. 

Vagyis minden olyan kútra vonatkozó-
an fennmaradási engedélyt kell kérni, 
amelyet engedély nélkül létesítettek.

A locsolási céllal létesült kutak fenn-
maradási engedélyeztetése esetében is 
szükséges-e a szakhatóság bevonása?

Csak akkor kell a szakhatóságot 
bevonni, ha a kút ivóvíz igény kielé-
gítésére szolgál. Vagyis amennyiben 
van vezetékes ivóvíz az ingatlanon és 
a kút pl. csak locsolásra, vagy állati-
tatásra szolgál és ez nem gazdasági 
célból használják, akkor nem kell a 
Népegészségügyi Főosztályt szakha-
tóságként bevonni. A szakhatóság az 
eljárása során a kérelmezőt akkreditált 
laboratórium vízmintavételre kötelezi 
és megfelelő vízminőség esetén adja 
meg a szakhatósági hozzájárulását.

A vízgazdálkodási bírság

A Vgtv. 2018. december 31-ig men-

tesíti a vízgazdálkodási bírság kiszabá-
sa alól azokat a létesítőket, akik a Vgtv. 
módosítása előtt létesítettek kutat. 

Azonban aki 2018. december 31-
ig nem kér fennmaradási engedélyt 
az engedély nélkül fúrt kútra, annak 
2019. január 1-től vízgazdálkodási bír-
ságot kell fizetni. A bírság az engedély 
nélkül létrehozott építmény értékének 
80 %-áig, engedély nélküli vízimun-
ka vagy vízhasználat esetén 1.000.000 
forintig terjedhet. A természetes sze-
mélyre kiszabott bírság összege nem 
haladhatja meg a 300.000 forintot. A 
fentiekből is látható, hogy a jogalkotó 
a kutak engedélyeztetési eljárását tette 
díjmentessé.

A kérelmet Csörögi Polgármesteri 
Hivatal jegyzője részére kell benyújta-
ni. Az engedélyt a jegyző adja ki. 

A kérelemre nyomtatványt szer-
kesztettünk, ami elérhető lesz mind 
a hivatalban, mind letölthető lesz a 
honlapról is.

MEGHÍVÓ       
KÖZMEGHALLGATÁSRA
Csörög Települési Roma Nemzetiségi Ön-

kormányzat Képviselő-testülete

2018. november 5.-én (hétfő) 
16.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást tart,
melyre tisztelettel meghívom.

A KÖZMEGHALLGATÁS HELYE:

Csörög Települési Roma Nemzetiségi 
Önkormányzat
irodahelyisége

(2135 Csörög, Arany János u. 53.)

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Virág József                                                                         
elnök

Csörög község külterületén található buszmegálló megközelí-
tésének biztonsága érdekében gyalogos átkelőhely létesül, ami 
forgalomtól függő jelzőlámpás forgalomirányítással lesz ellát-
va. Az újonnan épülő szilárd járdaburkolat biztosítja az össze-
köttetést és átjárhatóságot a község meglévő gyalogosforgal-
mi létesítményei között (vasúti peron, buszmegálló, település 
központ). A buszöböl kiépítése a gyalogosok és a gépjárművek 
akadálytalan forgalmát biztosítja. Mint arról már korábbi szá-
munkban beszámoltunk, az önkormányzat a terveket elkészí-
tette, a megvalósítás a Magyar Közút feladata lesz.

Csörög külterület
Gyalogos átkelőhely, járda 

és buszöböl építése

A Váci Járási Hivatal csörögi ügysegédje - egyeztetve a Pest 
Megyei Kormányhivatallal - 2018. október 1-től szerdán-
ként 8-tól 12 óráig tart ügyfélfogadást.

Az ügysegéd új ügyfélfogadási rendje

A Pest Megyei Kormányhivatal Váci Járási Hivatalánaak  
Okmányirodai Osztályán (2600 Vác, Dr. Csányi L. krt. 45.) 
az ügyfélfogadás - kormányablakká történő átalakítás miatt 
jelenleg szünetel. Az átalakítási munkálatok idején az Ok-
mányirodai Osztály ideiglenes helyszínen, a 2600 Vác, Dr. 
Csányi L. krt. 52. szám alatt („Vörösház” elnevezésű ingat-
lanban) fogadja az ügyfeleket.

Ügyfeleinket az alábbi két váci helyszínen fogadjuk,  vál-
tozatlan ügyfélfogadási időben: - Kormányablak Osztály 1. 
(2600 Vác, Dr. Csányi krt. 16.), - Kormányablak Osztály 2. 
(2600 Vác, Széchenyi u. 42., vasútállomás).

Az okmányiroda a Vörösházban működik
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A kukásautók sorozatos és gyakori 
meghibásodásai a vegyes hulladékok 
begyűjtését is veszélyeztetnék. A Zöld 
Híd B.I.G.G. NKft. emiatt kénytelen a 
teljes szolgáltatási területén a házhoz 
menő zöldhulladék gyűjtését  felfüg-
geszteni. A szolgáltatás előreláthatólag 
2018. november 4-ig szünetel.

A közszolgáltató tájékoztatása sze-
rint a begyűjtő járművek meghibáso-
dásának mértéke elérte azt a kritikus 
szintet, ami miatt a feladatok ellátását 
kényszerűen újra kellett tervezni. So-
rozatosan előfordultak olyan napok, 
amikor a meglévő 29 járműből 17 da-
rab nem tudott reggel elindulni külön-
böző műszaki hibák miatt. A legfonto-
sabb, kötelező feladat, hogy a vegyesen 
gyűjtött háztartási hulladékokat ma-
radéktalan be tudják gyűjteni, mivel 
ezek a közegészségügyi szempontból 
legkockázatosabbak.  

A begyűjtő járatok átszervezésével 
a szelektíven gyűjtött hulladékokat to-
vábbra is zavartalanul el tudják szállí-
tani.

A Zöld Híd azt kéri, hogy október 
elsejét követően már ne helyezzenek a 
közterületekre, az ingatlanok elé zöld-
hulladékot! A gyűjtőpontos zöldhulla-
dék gyűjtés esetén nincs változás, azo-
kat továbbra is elszállítják.

A Zöld Híd igyekszik mindent 
megtenni az ügyfelek kiszolgálásának 
érdekében a felfüggesztés időtartama 
alatt is. Ennek értelmében az érintett 
településeknek lehetőséget biztosíta-
nak, hogy a Kerepes, Ökörtelek-völ-
gyi és Nógrádmarcali központokban, 
illetve a balassagyarmati és rétsági 
hulladékudvarokban a lakosság a zöld 
hulladékait egyéni beszállítással elhe-
lyezhesse. 

Nyitva tartási időben háztartá-
sonként maximum 1,5 m3 zöldhul-
ladékot lehet díjmentes elhelyezni. A 
szolgáltatásra minden olyan magán-

személy jogosult, aki szerepel a Zöld 
Híd ügyfélnyilvántartásában, bemu-
tatja lakcímkártyáját, illetve egy évnél 
nem régebbi hulladékgazdálkodási díj 
befizetését igazoló dokumentumot. 
A zöldhulladékokat gyűjtőzsákokban 
vagy anélkül is be lehet szállítani.

A nyitva tartási időket a táblázat 
tartalmazza.

Érdemes megfogadni a zöldhulladék 
tárolására vonatkozó hasznos tanácso-
kat.

Az összegyűjtött zöldhulladékot 
a későbbi elszállításig az ingatlan 
területén belül szabad levegőn ér-
demes tárolni. A Zöld Híd által for-
galmazott zöldhulladék gyűjtésére 
rendszeresített zsák lebomló anyag-
ból készül, ezért a zöldhulladék 
több hetes tárolására nem alkalmas. 

A zsákokat hűvös, fényvédett helyen 
kell tárolni, csak így garantált, hogy 
három hónapig megőrizzék eredeti 
minőségüket.

A zöldhulladékként gyűjtött anya-
gok házi komposztálásra is alkalma-
sak. Az otthoni komposztáláshoz a 
Zöld Híd honlapján találhatnak szak-
értő útmutatást az érdeklődők. Kérés 
esetén az ügyfélszolgálat munkatársai 
emailben is tudnak tájékoztató anya-
got küldeni.

Fontos még tudni, hogy a zöldhulla-
dékok közterületen történő elhelyezé-
se illegális hulladéklerakásnak minő-
sül, ami szabálysértési eljárást vonhat 
maga után. A Zöld Híd arra kéri az 
ügyfeleit, hogy a zöldhulladékot a fel-
függesztés ideje alatt se helyezzék bele 
a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 
gyűjtőedénybe.

A Zöld Híd teljes csapata és kül-
ső partnereik a lehetőségeik határáig 
mindent megtesznek a közszolgáltatás 
fenntarthatósága érdekében.

A HÁZHOZ MENŐ ZÖLDHULLADÉK 
GYŰJTÉS FELFÜGGESZTÉSE
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Önkormányzatunk a 2018-
as évben két pályázatot 
nyújtott be. Egy projekt 
esetében az előkészületek 
folynak.

» 2018 májusában  új asz-
faltos út megépítésére szóló 
pályázatot nyújtottunk be 
106.660.436 forint összkölt-
séggel, melyből 5.613.707  
forint az önkormányzati 
önrész. Az érintett utcák: 
Arany János utca (Béke tér - 
Komáromi utca közötti sza-
kasza) 348 méter hosszúság-
ban, 5 méter szélességben, 
a Kossuth utca (Duna utca 
- Hársfa utca közötti szaka-
sza) 328 méter hosszban, 5 
méteres útszélességben. Ide 
forgalomlassító berendezés 
is tervezve lett. Ezideig a pá-
lyázattal kapcsolatosan nem 
kaptunk értesítést.

 » Bölcsődei férőhelyek 
kialakítására pályázat be-
nyújtásáról döntött a tes-
tület a település gyermekei 
részére bruttó 33.684.198 
forint összegben, melyből 
1.684.198 forint az önkor-
mányzat önrésze.

A terveket Beöthy Mária 

építész asszony, az óvoda 
megálmodója készítette. A 
8 kisgyermek befogadására 
alkalmas mini bölcsőde  az 
óvodán belül kerül kiala-
kításra, különálló bejárat-
tal, játszótérrel. A pályázat 
2018. szeptember 27-én ke-
rült benyújtásra.

1800 méter új vízelvezető 
árok a felszíni vizek

elvezetéséért

A felszíni vizek elveze-
tésére képes árokrendszer 
kialakítására alkalmas enge-
délyes kiviteli tervek elkészí-
tésére kötöttünk megbízást. 
A tervezőnek a mellékelt 
térképen jelzett szakaszok 
vízelvezetésére kell enge-
délyes terveket készíteni. 
Amennyiben lesz pályázati 
lehetőség, az engedélyes ter-
vek birtokában - biztosítva 
a kellő önrészt - pályázat 
benyújtásáról fog dönteni a 
testület. 

Az érintett szakasz hossza 
mintegy 1800 méter. Sikeres 
pályázat esetén a legkritiku-
sabb utak ingatlanjait véd-
hetjük a felszíni vizek ellen.  

Közel 140 millió forintra 7.300.000 forint
önrésszel pályáztunk az idén

„Nem az öregedés miatt ha-
gyunk fel álmaink követésé-
vel, hanem az álmok hiányá-
tól kezdünk el öregedni.” 

Gabriel García Márquez 
szép gondolatával köszön-
tötte Csörög szépkorú pol-
gárait október 5-én az Idő-
sek Világnapja alkalmából 
immár hagyományosan 
megrendezett ünnepségen 
Hegedűsné Kripák Ildikó 
polgármester, aki azt is el-
mondta, hogy településünk 
eseményein éppen az idős 
emberek a legaktívabbak.

A köszöntő után az óvo-
dások kedves, vidám han-

gulatú szüreti műsorát él-
vezhette a közönség a Felhő 
csoport előadásában Fehér-
vizi Ferencné óvónő felké-
szítésével.

Ezután a váci Silverstar 
Művészképző Iskola tehetsé-
ges táncosai mutatták meg 
tánctudásukat. Örömmel 
láttuk, hogy két csörögi fi-
atal is szerepelt közöttük. 
A táncos, zenés előadások 
után következett a délután 
díszvendége, Ihos József hu-
morista a legendás „Kató 
néni”, aki tovább fokozta a 
vidám hangulatot.

A műsor befejezéseként a 
Csörögi Fények tánccsopor-

tot láthat-
tuk, akik 
m o d e r n 
és hagyo-
mányőrző 
cigány tán-
cot adtak 
elő Rostás 
Magdolna 
koreográfi-
ájával.

V é g ü l 
mindenkit 
megleptek egy kis virág-
csokorral és vendégfoga-
dással, majd beszélgetéssel, 
ismerkedéssel zárult ez a 
kedves, kellemes rendez-
vény, ahol a fellépők és a 

nézők egyaránt jól érezték 
magukat. Mindenki öröm-
mel szívében és jó kedvvel 
távozott.

Garami Mária könyvtáros

Szívből jövő köszöntés az Idősek Világnapján
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A 2018/2019-es tanévben 15 iskolába 
induló első osztályosnak adta át ünne-
pélyes keretek között Csörög község 
polgármestere az iskolakezdési csoma-
got. Jó nyitóalkalom ez arra, hogy meg-
ismerjék egymást a gyerekek, hiszen 
szinte mindenki más településen, más 
oktatási intézményben fogja megkez-
deni a tanulmányait. 

A képviselő-testület döntése értel-
mében az önkormányzat nagy gondot 
fordít az itt élő gyermekek fejlődésre, 
életpályájuk figyelemmel kisérésére 
már a megszületésüktől. Ötezer forin-
tos életkezdési takarékkönyv várja az 
újszülötteket. A takarékkönyvben el-
helyezett összeghez 18 éves korában 
juthat hozzá a megajándékozott. 

Az első osztályba indulók iskola-
kezdési csomagot kapnak, mely mellé 

mindig jut valami külön ajándék. Ez 
mellé pedig azok a biztató, kedves sza-
vak, amelyekkel köszöntjük  a ”hadba” 
indulókat. Ez a csomag minden olyan 
eszközt tartalmaz, amelyet az első osz-
tályban használni kell. 

Középiskolában jó tanulmányi 
eredményt teljesítőknek évente 50 ezer 
forint kerülhet a számlájukra teljesít-
ményük függvényében. Négy év alatt 
ez az összeg 200 ezer forint, plussz en-
nek kamatai, melyet takarékkönyvben 
helyezünk el. A középiskola befejezé-
sével jó alap a felsőfokú tanulmányok 
megkezdéséhez, kiegészítéséhez vagy 
bármi máshoz. Akár tovább is lehet 
gyűjteni a pénzt. Ebben az évben jó 
tanulmányi eredmény eléréséért Fedor 
Veronikának 50 ezer forintot helyez-
tünk el a takarékkönyvben.

 Az elmúlt években már három  csö-

rögi diák büszkélkedhet tanulmányi 
munkája gyümölcsével. Az elmúlt tan-
évben több csörögi diák teljesített jól a 
különböző versenyeken a járási tanke-
rületi központ kimutatása alapján. Az 
elért eredményekhez gratulálunk, a 
felkészítő tanáraiknak is megköszön-
jük a törődést.

Önkormányzatunk másfél évtize-
de küzd azért, hogy Csörögben iskola 
épüljön, ne kallódjanak el a tehetsé-
ges gyermekek és azok sem, akik nem 
nagykanállal szerzik a tudást. 

Az iskolaépítés jelenlegi állásáról 
mellékelem a legfrissebb, EMMI-ből 
érkezett  válaszlevelet.

Befejezésül: minden diáknak, taná-
rának a kedves szülőknek sikeres tan-
évet kívánok!

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Iskolanyitogató - Csörög 2018

Tisztelt Polgármester Asszony!

Köszönjük Prof. dr. Kás-
ler Miklós miniszter úr 
részére megküldött szíves 
megkeresését és tájékozta-
tását a csörögi iskolaépítés 
érdekében tett intézkedése-
ikről.

Hivatkozással a 20530-
4/2018/INTIRFO számú 
levélben foglalt informá-
ciókra, az abban leírtakat 
megerősítve és kiegészít-
ve az alábbi tájékoztatást 
adom.

Tárcánk előtt nem is-
meretlen a település jelzett 
igénye, az általános iskolai 
feladatellátási hely létesíté-
sének szükségessége.

A rendelkezésre álló ada-
tok szerint a csörögi tan-
köteles korú gyermekek 
- összesen 151 fő - a Váci 
Járás 10 különböző általá-
nos iskolájában tanultak a 
2017/2018. tanévben, to-
vábbá az óvodai nevelésben 
részesülő gyermekek száma 
71 fő volt.

A tervezett csörögi isko-
laépítéshez a köznevelésért 
felelős szakterület felkéré-
sére a Nemzeti Sportköz-
pontok előkészítő műszaki 

szakértői véleményt készí-
tett 2016-ban.

A 2017. év kezdetén az 
oktatásért felelős minisz-
ter támogatásával ága-
zatunk a Nemzeti Köz-
nevelési Infrastruktúra 
Fejlesztési Program (a to-
vábbiakban: NKIF Prog-
ram) II. üteme során kez-
deményezte településükön 
az iskola létrehozását a 
programért aktuálisan fe-
lelős Nemzeti Fejlesztési 
Minisztériumnál, azon-
ban az Ön által is emlí-
tett egyházi fejlesztési és 
megvalósítási tervek okán 
a beruházás nem került az 
NKIF Programban támo-
gatottak közé.

Az Ön által idén tavasz-
szal megküldött beadvány-
ból szakterületünk értesült 
arról, hogy a Váci Egyház-
megye finanszírozási ne-
hézségekre hivatkozással 
elállt a csörögi iskolaépítési 
és alapítási szándékától.

A demográfiai trendek, 
köznevelés statisztikai ada-
tok felülvizsgálata, valamint 
az állami fenntartó szakmai 
állásfoglalása, illetve az is-
mert előzmények alapján 
2018 áprilisában ágazatunk 

ismételten jelezte a beru-
házásokért felelős szervnél 
a fejlesztés előkészítésének 
sürgető indokoltságát az 
alábbi szakpolitikai állás-
foglalással.

A fenntartható műkö-
désre figyelemmel, az isko-
lafejlesztés beruházás ága-
zatunk véleménye szerint 
két szakaszban vállalható. 
Első ütemben szükséges 
egy alsó tagozatos iskolai 
épület kialakítása, amely a 
helyi iskolahasználói gya-
korlat és igény, valamint 
az alkalmazott szakmai 
program megvalósítás fe-
lülvizsgálatát követően a 
későbbiekben bővíthető 
a felsőtagozatos tanulók 
nevelését-oktatását ellátó 
épületrésszel.

Tájékoztatom, hogy a 
Nemzeti Fejlesztési Minisz-
térium megszűnésével az 
NKIF Programmal kapcso-
latos hatáskörök és felada-
tok az Emberi Erőforrások  
Minisztériumához kerül-
tek, ezen belül a Nemzeti 
Sportközpontok, mint a be-
ruházások építtetője a spor-
tért felelős ágazat irányítása 
alá  tartozik.

Tekintettel arra, hogy 

a fenti okok és változások 
miatt az NKIF Program II. 
ütemébe a csörögi fejlesztés 
már nem kerülhet beeme-
lésre, a nyilvántartásunk-
ban szereplő, szakmailag 
indokolt, támogatott csö-
rögi iskolaépítés megvaló-
sítására tárcánk elsősorban 
az NKIF Program III. üte-
mének keretében lát lehető-
séget.

Tájékoztatom továb-
bá, amennyiben az isko-
lafejlesztéseket támoga-
tó NKIF Programon túl 
egyéb támogatási forrás-
lehetőség, esetlegesen egy 
Közép-Magyarországi Ré-
gióra vonatkozó fejlesztési 
koncepció is kidolgozásra 
kerülhet, községük fejlesz-
tésére az előkészítés során 
kiemelt figyelemmel le-
szünk.

A támogatási programok 
előkészítéséig kérem szíves 
türelmét, további munkájá-
hoz sok sikert és jó egészsé-
get kívánok!

Budapest, 2018. augusztus 30.

Dr. Maruzsa Zoltán
köznevelésért felelős 
helyettes államtitkár
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Csörögi Hírlevél
Csörög Község Önkormányzatának lapja

Felelős kiadó: 
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

Felelős szerkesztő:
Furucz Zoltán

Lapelőállítás:
Proxa Kft (2167 Vácduka, Petőfi u. 28.)

Kéziratokat a polgármesteri hivatal titkárságán lehet leadni.

Beköszöntött az ősz, elmúlt 
a nyár. A gyerekek elindultak 
az iskolába és óvodába. In-
tézményünkben ebben a tan-
évben is 71 gyermek kezdi az 
óvodai évet.

Felhő - nagycsoport 23 fő, 
Napocska - középső csoport 
26 fő és a Szivárvány - kis-
csoportban 22 fő.

Szeptembertől már böl-
csődei csoportot nem in-
dítottunk, mert a törvényi 
előírásoknak megfelelően 
megszűnt az egységes óvo-
dai-bölcsődei csoport. En-
nek következtében óvodánk 
hivatalos neve: Csörögi Csi-
ri-Biri Óvoda. 

A kisgyermekes szülőket 
tájékoztatom, hogy polgár-
mester asszony folyamatosan 
keresi a megoldást az önálló 
bölcsőde létrehozására. 

Nagy örömünkre szolgál, 
hogy eddigi állhatatos mun-
kánknak köszönhetően jó 
hírneve van óvodánknak. 
Ennek köszönhetően a szom-
szédos községekből kitűnően 
szakképzett óvodapedagó-
gusokat sikerült alkalmazni 
ebben a tanévben. Végre elér-
tük, hogy teljes nevelőtestü-
lettel kezdjük az évet. 

- Felhő csoport óvodape-
dagógusok: Fehérvízi Ferenc-
né és Gáspár Tiborné, dajka: 
Horváth Krisztina. 

- Napocska csoport óvo-
dapedagógusok: Tomecskó 
Mihályné és Hrabovszkyné 
Bus Katalin, dajka Szénássy 
Béláné. 

- Szivárvány csoport óvo-
dapedagógusok: Királyné 
Varga Anita és Veress Lenke 
Katalin, dajka Bartalis Mó-
nika.

Szeptembertől egy fő pe-
dagógiai asszisztens is segíti 
ismét a gyermekek fejleszté-
sét, nevelését, aki azt bizo-
nyítja, hogy a helyi közösség-
ben is vannak szorgalmas és 
tanulni vágyó emberek.

Szeretném az újonnan fel-
állt nevelőtestületet a jövőben 

is megtartani. Ehhez kérem a 
polgármesteri hivatal további 
teljes körű támogatását.

Ezt a tanévet is szeret-
nénk tartalommal megtöl-
teni és a csörögi gyermeke-
ket egyre több élményhez 
juttatni, amely pedagógiai 
programunk egyik fő célja 
is. „Gyermekkorunk jelei ott 
maradnak életünk helyszíne-
in, ahogy a virág illata is ott 

marad a szobában, amit dí-
szített…” (Chateubriand)

E tanév kiemelt nevelési 
tevékenysége a művészeti ne-
velés, hiszen nagyon fontos, 
hogy kisgyermek korban 
találkozzanak zenével, tánc-
cal, színházzal, megismerjék 
nemzeti hagyományainkat 
is. Ebben segítségünkre van 
a polgármesteri hivatal és 
örömmel jelenthetjük ki, 
hogy a roma kisebbségi önkor-
mányzat is. Virág József elnök 
figyelemmel kíséri az óvodá-
ban folyó nevelőmunkát. 

A tavalyi évben a gyereke-
ket Mikulás nap alkalmából 
örvendeztették meg ajándé-
kokkal. Ebben a tanévben 
még szorosabbra szeretnénk 
fűzni együttműködésün-
ket. Köszönjük megtisztelő 
figyelmüket és a segítséget. 
A tervezett programokhoz 
szükség is van rá.

Köszönjük az udvari já-
tékok bővítését és felújítását 

Drenkovics Gábor asztalos-
mesternek.

Az idei tanévben szeret-
nénk beindítani a zenedél-
előttöt, az első foglalkozásra 
már október hónapban sor 
kerül. Híres zenészek, most a 
Misztrál együttes frontembe-
re fogja bemutatni, megszó-
laltatni a hangszereket. Majd 
önfeledt közös énekléssel te-
lik a délelőtti foglalkozás. 

Rostás Magdolna vezetésé-
vel a táncoktatást szeretnénk 
elindítani. A tehetség ígére-
tek felmérésére már a gye-
reknapi táncház alkalmával 
sor került. A gyerekek ismer-
kedjenek a cigányzene szép-
ségével, tánckultúrájával. 
Nagyon fontosnak tartjuk a 
hagyományok megőrzését és 
szépségének elmélyítését. 

Színházi előadást is sze-
retnénk szervezni a gyere-
keknek interaktív formában, 

hogy részesei lehessenek a 
„csoda” megszületésének. 
Ez kiemelten fontos az anya-
nyelvi nevelésben, a gyerme-
kek önkifejezésének, fantá-
ziavilágának és szókincsének 
bővítésére.

Tavasszal az évet ismét 
közös óvodai kirándulással 
szeretnénk zárni, amely az 
elmúlt tanév során is pozi-
tív élményt hagyott a gye-

rekekben. Reméljük, ebben 
a tanévben is támogatja 
nevelőmunkánkat és az ah-
hoz kapcsolódó programok 
szervezését a polgármester 
asszony.

Minden olyan segítséget 
köszönünk és örömmel foga-
dunk, amely segíti a Csiri-Bi-
ri Óvoda nevelőtestületének 
eredményes munkáját. 

  
Gáspár Tiborné

óvodavezető

Megkezdődött a tanév a Csiri-Biri Óvodában


