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Tanácskozási joggal: Chrobák Zoltánné dr. jegyző
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy az ülésről nem készül hangfelvétel. A jegyzőkönyvet Chrobák Zoltánné dr.
jegyző vezeti.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester 17 óra 00 perckor megnyitja a rendkívüli képviselő-testületi
ülést és köszönti a megjelenteket. Boldog új évet kíván. Megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 tagja
jelen van, Grancsa Péter képviselő úr munkahelyi elfoglaltsága miatt nem tud az ülésen részt venni,
így az ülés 6 fővel határozatképes.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az ülés napirendjét.
A jegyzőkönyv rögzíti, hogy a Képviselő-testület 2017. január 11-i rendkívüli ülése kezdetén,
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester által ismertetett napirendet – 6 igen szavazat, ellenszavazat és
tartózkodás nélkül - elfogadta Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, amely az
alábbi:

NAPIREND
NYÍLT ülés:
1. Döntés az önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő
kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén
pályázaton való részvételről
Előterjesztő: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester
2.

Egyebek

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy a Pest megye
Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020
megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat
értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a
2016–2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint
célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. A 1295/2016 (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott
pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait is, melyek között az önkormányzati tulajdonú
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belterületi utak fejlesztése is megnevezésre került. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának
feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Nemzetgazdasági
Minisztérium, mint Támogató pályázatot hirdetett önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd
burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatására gazdaságfejlesztési
céllal Pest megye területén. A pályázati felhívás kódja: PM_ONKORMUT_2016 .A támogatás
forrása: a Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény XV.
Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 25. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Területfejlesztési
feladatok alcím, 5. Pest megyei fejlesztések jogcímcsoport. A forráskeret 200%-át elérő beérkezett
támogatási igények esetén az NGM felfüggesztheti a pályázatot. A pályázat benyújtására
rendelkezésre álló idő letelte esetén az NGM lezárja a felhívást. A felfüggesztésről vagy a lezárásról
az NGM hirdetményt tesz közzé az NGM a Pest Megyei Önkormányzat és a Kincstár hivatalos
honlapján. A pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Pest megyei települési
önkormányzatok.
Általános szabályok:
 Pályázatot csak a kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
 Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be, amelynek keretében több, egymással nem
egybefüggő helyen (különböző helyrajzi számokon lévő ingatlanokon) megvalósítandó
fejlesztéséhez is igényelhet támogatást.
 A pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
 Ha a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
A támogatás igénybevételére kizárólag az a pályázó jogosult, aki:
a) az Útmutató 7. pontja szerinti Adatlaphoz tartozó Nyilatkozatot és dokumentumokat benyújtotta,
b) nem áll adósságrendezési eljárás alatt,
c) nyilatkozik arról, hogy támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes
körűek, valósak és hitelesek;
d) megfelel az Áht. 48/B. §-ában, 50. §-ában, továbbá az Ávr. 75. § (2) e), g) és h) pontjában
meghatározott követelményeknek;
e) nyilatkozik arról, hogy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll;
f) a támogató által előírt biztosítékot rendelkezésre bocsátja legkésőbb a támogatási szerződés
megkötésekor;
g) hozzájárul a támogatás tárgyának és a fejlesztés megvalósítási helyének, időpontjának
nyilvánosságra hozatalához;
h) hozzájárul az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII.
törvény alapján pályázatában feltüntetett adatainak kezeléséhez, valamint adatainak monitoring
tevékenységhez történő felhasználásához.
Támogatható tevékenységek
A) Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítése:
Meglévő, önálló helyrajzi számmal jelölt utak szilárd burkolattal való ellátása, a szilárd burkolat
tartósságát biztosítandó megfelelő minőségű alépítmény elkészítése, aszfaltozási munkák előkészítése,
burkolatalap javítása vagy cseréje, aszfaltozás egy vagy két rétegben, szegélyépítés és javítás. Egy
pályázat keretében, egy Pályázó több, fizikailag nem összefüggő szakaszra vonatkozóan is igényelhet
támogatást. A támogatott tevékenység Ávr. 102/B. §.-a szerinti befejezésére a támogatási szerződés
hatályba lépését követően legfeljebb 18 hónap áll rendelkezésre. Az igényelhető vissza nem térítendő
támogatás összege: minimum 20 millió forint - maximum 150 millió forint. A támogatás maximális
mértéke függ a Pályázó egy lakosra jutó adóerő-képességétől. A pályázat szempontjából az adóerőképesség a költségvetési törvény 2. melléklet I. 1. c) pontja szerinti adóerő-képességet jelenti. A pályázó
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település 2015. évi adóerő képessége, ha 30.000 Ft/fő vagy az alatti az elérhető támogatási intenzitás
maximális mértéke 95%.
A saját forrás mértéke 5%, - amennyiben a pályázó település adóerő-képessége 30.000 Ft/fő vagy az
alatt van, - önkormányzatunk esetében 7.743.873.Ft. Ennek fedezete a 2017. évi költségvetésben az
un. Út Alap terhére biztosítható. A saját forrás meglétének igazolására a támogatást igénylő
önkormányzat részéről Képviselő-testületi határozat becsatolása szükséges, amely tartalmazza a
fejlesztés pontos megnevezését, a támogatás keretében igényelt összeget és a biztosított önrész pontos
összegét.
Kendrovszki József képviselő elmondja, hogy úgy érzi, hogy a megjelölt út nem a lakosok érdekeit
szolgálja. Nem javasolja a Hársfa utcát.
Dr. Bonyhády Elemér képviselő nem tartja logikusnak a Kossuth utca aszfaltozását. A Komáromi
utca felől kellene megoldani a kijutást, vagy a Székely Bertalan utca felől. Javasolja a pályázni kívánt
útszakaszok átgondolását.
Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy miért javasolta a Kossuth utcát, kiemelve,
hogy az alapvető cél a közintézmények jobb megközelíthetősége volt.
Jegyzőkönyv rögzíti, hogy a jelenlévő képviselők több alternatívát tárgyaltak meg, amelynek
eredményeként konszenzus alakult ki az alábbi döntéshozatalban.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, a képviselő-testület az alábbi szavazatarányokkal meghozza
a következő határozatát:
Szavazatarányok:
6 igen, 0 nem, 0 tartózkodás
1/2017. (I.11.) Képviselő-testületi határozat
1. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - a községi intézmények
megközelíthetősége érdekében - úgy dönt, hogy a PM_ONKORMUT_2016 kódszámú
„Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének támogatása gazdasági fejlesztési céllal Pest megye területén” pályázaton részt kíván
venni.
2. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt pályázat keretében
az alábbi utak szilárd burkolattal történő ellátását kívánja megvalósítani:
a) Kossuth utca (a Duna utca [a földhivatali nyilvántartásban való átvezetés hiányában még mint
Vasút utca feltüntetve] és a Hársfa utca közötti szakasza) Hrsz.: 1863, 1587
b) Csépány köz Hrsz.: 1864/9
c) Hársfa utca (a Kossuth utca és a Kisfaludy utca közötti szakasza) Hrsz.: 1843
d) Arany János utca (a Béke tér és a Komáromi utca közötti szakasza) Hrsz.: 1419
e) Szegedi utca (a Béke tér és a Kolozsvári utca közötti szakasza) Hrsz.: 1336, 1233, 1290,1210
f) Tölgyfa utca (a Kossuth utca és a Kisfaludy utca közötti szakasza) Hrsz.: 1627
3. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az 1. pontban megjelölt pályázat költségeit
az alábbiak szerint állapítja meg:
a) a támogatás keretében igényelt összeg bruttó 147.133.581 Ft,
b) a biztosított, szükséges önrész (saját forrás) bruttó 7.743.873 Ft.
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4. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete nyilatkozik arról, hogy a pályázat
benyújtásához a 7. 743.873 Ft pénzügyi fedezetet az Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendelete
Út Alap sora terhére biztosítja. A képviselő-testület felkéri a polgármestert a szükséges fedezetet
terveztesse be.
5. Csörög Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat
megírásával és lebonyolításával kapcsolatos valamennyi intézkedés megtételére, a teljes körű
nyilatkozattételre és a szerződések megkötésére.
Határidő: 2017. január 11.
a pályázat benyújtására 2017. január 23.
a pályázat lebonyolítására 2017. június 30.
a költségvetési fedezet tervezésére 2017. január 31.
Felelős: Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester

2.

Egyebek

Hegedűsné Kripák Ildikó polgármester elmondja, hogy Csörög Község Önkormányzat 125 millió
Ft-os pénzügyi támogatást kapott a Kormánytól útépítésre és térfigyelő rendszer bővítésére. Nagy
örömmel szerzett tudomást a döntésről, hiszen a várva várt útépítés folytatódhat a községben.
Mivel más kérdés, hozzászólás nem volt, Kripák Ildikó polgármester a Képviselő-testület rendkívüli
ülését 18 óra 45 perckor bezárta.
A Képviselő-testület 2017. január 11.-i rendkívüli nyílt üléséről készült jegyzőkönyv lezárva: 18 óra
46 perckor.

Hegedűsné Kripák Ildikó
polgármester

Chrobák Zoltánné dr.
jegyző
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