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Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a közmeghallgatáson megjelent lakosokat
és a képviselő-testület tagjait. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy az önkormányzati törvény
értelmében évente egy alkalommal kötelező közmeghallgatást tartani. Ebben az évben az
előző testület már tartott egy meghallgatást, de a képviselőkkel közösen úgy gondolták, hogy
a megválasztást követően a ciklusprogram elkészítése és a 2011-es költségvetés tervezése
előtt meghallgatnák a lakosság véleményét, észrevételeit, javaslatait a község jövőbeni életére
vonatkozóan. Elmondta, hat hónap áll rendelkezésre a ciklusprogram elkészítésére, de nem
kívánják kivárni ezt az időt, folyamatában próbálják beépíteni a költségvetésbe az
elképzeléseket. Beszámolt a testület megválasztása óta végzett munkájáról. A választást
követően 2010. október 11. napján a Közigazgatási Hivatal képviselője jelenlétében
megtörtént a polgármesteri munkakör átadás-átvétele. Az átvétel körülményei az
önkormányzat honlapján, valamint a jövő héten megjelenő Csörögi Hírlevélben is
közzétételre került.
Felvázolta az előző önkormányzat átvételekor kimutatott költségvetést és gazdálkodást. Az
önkormányzat bankszámláján lévő pénzkészlet: 16.215.181,-Ft. A házipénztár egyenlege:
18.010,-Ft, ami összesen: 16.233.191,-Ft volt. Lejárt határidejű tartozások oktatási
megállapodás alapján Vácra, társulási megállapodás fizetendő hozzájárulás Sződre és
pályázatírás csatorna önrész összesen: 19.349.250,-Ft, mely kiegyenlítetlen tartozás. Az
eredeti költségvetésben tervezett forráshiány: 22.406.000,-Ft volt. Módosított forráshiány
34.930.000,-Ft. Összefoglalva: 19.394.250,-Ft tartozás kiegyenlítésére 34.930.000,-Ft
forráshiány kezelésére 16.233.191,-Ft pénzkészlet áll rendelkezésre. Ezen felül a váci
önkormányzat felé a 2010. és 2011-es oktatási évre az előírt kötelezettségünk 23.525.531,-Ft,
mely összeget negyedévente kell fizetni. Az önkormányzatnak az ételszállító autóra van
hiteltartozása, melynek összege: 441.382,-Ft, más hitele nincs. Csatorna beruházással
kapcsolatban tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kiépített csatornahálózatot a DMRV átvette.
Az elszámolás és az önkormányzatok közötti vagyonmegosztás még nem történt meg.
Elkezdődött viszont a két éves garanciális időszak, mely idő alatt a felmerült hibákat a
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Társulat korrigálja és fizeti meg, majd a két év lejárta után az önkormányzatra hárulnak a
költségek. Sajnos az utak helyreállítása a csatornázás után nem megfelelően történt, amit
mindenki tapasztal. Felhívta a figyelmet, hogy az OTP LTP szerződéseket le kell ellenőrizni.
Egyeztetni kell, mert a végelszámolás meg fog történni a Társulás felé, és aki nem
rendelkezik OTP LTP szerződéssel, annak sajnos egy összegben be kell fizetnie a 150.000,Ft-os csatorna hozzájárulást. Október 12-én az új képviselő-testület megtartotta alakuló ülését,
melyen megtörténtek az eskütételek. Alpolgármestert választottak Dugántsi Ildikó Anna
személyében. Megtörtént három települési bizottság felállítása, melyek a következők
Pénzügyi, Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság elnöke: Dr. Bonyhády
Elemér László, tagjai: Jakab Helga, Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő, Garad Attila,
Kurucz Attiláné Kormos Mária Veronika. Szociális, Oktatási és Kulturális Bizottság
elnöke: Mayerné Molnár Katalin, tagjai: Gergely László, Kovácsné Hidasnémeti Margit
Enikő, Oláh Károlyné, Pápai Éva, Településrészi Önkormányzat elnöke: Jakab Helga,
tagjai: Dr. Bonyhády Elemér László, Kormos Ágnes, Tolnai Lászlóné, itt a 4. tagot még nem
sikerült megválasztania a képviselő-testületnek. November 13. napján az óvoda átadásra
került. Ezúton szeretne köszönetet mondani mindenkinek, aki bármilyen formában hozzájárult
az óvoda megvalósulásához. A képviselő-testület 2010. november 17. napján megtartott
ülésén elfogadta az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, az önkormányzat
2010. évi ¾ éves gazdálkodásáról szóló beszámolót, a 2011. évi munkatervét és a 2011. évi
költségvetési koncepcióját. Elmondta; tárgyalások folynak a 71. számú BudapestVeresegyház-Vác vasútvonal elővárosi fejlesztésére vonatkozóan és hozzájárulási
nyilatkozatot tettek a további fejlesztésekre. Sajnos a fejlesztésre nem a közeljövőben fog sor
kerülni. Megtárgyalásra kerültek a szociális kérdések is. A közétkeztetésben január 1. napjától
szolgáltató váltásra kerül sor. A jelenlegi szerződést december 31. napjával felmondják és
2011. január 1. napjától a Forte Étterem és Vendégházzal kötnek újat.
A polgármesternek kell előterjeszteni a négy éves ciklusprogramját, melyet képviselőtársai
ötletekkel, javaslatokkal kiegészítették és várják a lakosság javaslatait is, melyek beépítésre
kerülnek.
Összesítést készített a 2010. ¾ éves gazdálkodás alakulásáról.
Bevételek alakulása: 36.768.000,-Ft állami támogatás érkezett az önkormányzat számlájára.
Működési bevétel: 3.840.000,-Ft volt, amely bérleti díjból, közterület használati díjból,
kamatbevételből, étkezési térítési díjból tevődik össze.
Helyi adóbevételek alakulása a ¾ évre vetítve:
gépjárműadó:
71 %-ban teljesült
7.774.000,-Ft
kommunális adó:
74 %-ban teljesült
5.765.000,-Ft
telekadó:
98 %-ban teljesült
2.987.000,-Ft
iparűzési adó:
149 %-ban teljesült
10.478.000,-Ft
A kiadások alakulásánál meg kell említeni, hogy az önkormányzat egyik legfontosabb
feladatköre a társadalmi és szociálpolitikai feladatok ellátása, melyek a következőképpen
alakultak 2010. ¾ évre vonatkozóan:
- eseti segélyek, melyek az önkormányzatot terhelték:
3.843.000,-Ft
- rendszeres pénzbeli ellátások:
18.424.000,-Ft
- természetbeni ellátások (temetési segély):
402.000,-Ft
Polgármester asszony elmondta, hogy a ciklusprogram elfogadása a lakosság véleményének
beépítésével történne. A következő négy évben az infrastruktúra fejlesztése, csapadékvíz
elvezetés megoldása, szilárd burkolatú utak kiépítésének megkezdése első lépésben a tervek
elkészíttetésével, mivel pályázatot meglévő tervek nélkül nem lehet beadni. Köztemető
létrehozása, iskolaépítés első ütemének megvalósítása pályázat keretében, vasútállomáson
esőbeálló létesítése, kecskerágó területén az ivóvíz kiépítése, valamint a Holló kúria
megvásárlása.
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Oktatás területén:
• óvodai létszám feltöltése a maximális kihasználtsági szintre
• takarékos gazdálkodással az óvoda galériájának hasznosításával a gazdaságos
működés megvalósítása
• az iskolás gyerekek oktatásának költséghatékonyabb megoldása
• iskolabusz járat megszervezése Vácra
• ösztöndíjak fenntartása, bővítése
Szociális területen:
• a már kiépített szociális ellátórendszer további működtetése
• az időskorúak és önhibájukon kívül hátrányos helyzetbe került családok segítése
• részvétel a képzettség megszerzését és a munkába állást segítő programokban
• közmunkaprogramok megszervezése, melyben átalakítást hajt végre a kormány 2011.
január 1. napjától. A médiákban már hallani arról, hogy a munkaügyi központ fogja
végrehajtani és finanszírozni.
• közbiztonság, átfogó bűnmegelőzési terv kidolgozása
• térfigyelő kamerarendszer kiépítése és már meglévő rendszerre kapcsolódás
• rendőrőrs létrehozása a községben
• önkormányzat működtetése és technikai felszerelése
• vagyongazdálkodásra való odafigyelés
Ezeken felül az önkormányzat pályázatot nyújtott be a Kardos Szent Jakab Egyesülettel
közösen egy drogprevenciós pályázatra (45 millió Ft), melyhez a képviselő-testület döntésével
az önkormányzat jelenlegi épületének átadására kerülne sor és egy újabb önkormányzati
épület vásárlása történne. A pályázat a fiatalok foglalkozásával kapcsolatos feladatokat
célozza meg, különösen a hátrányos helyzetűeket karolná fel.
Novemberben az ÖNHIKI pályázaton 4 MFt-ot nyert az önkormányzat, melyet azonnal
átutaltatott Vác Város Önkormányzatának az oktatási hátralék csökkentésére. Tárgyalásokat
folytatnak a MÁV-val a vasútállomás helyrehozatalára. Megkeresték a váci polgármestert
iskolabusz indításával kapcsolatban és amennyiben szerződéskötésre kerülne sor, abban az
esetben a gyerekek mellé kísérőket biztosítana az önkormányzat közhasznú munkásokkal.
Sződdel az oktatási szerződést felbontanák és Váccal kötnék meg. Jelenleg 73 gyerek jár váci
iskolákba. Beindították a fórumot az önkormányzat honlapján, melyre már érkeztek
észrevételek, javaslatok, természetesen a felmerülő kérdésekre próbálnak mindenkinek választ
adni. A Csörögi Hírlevelet a jövő héten mindenkinek házhoz juttatják.
Polgármester asszony megköszönte mindenki figyelmét és kérte a jelenlévőket tegyék meg
észrevételeiket, hozzászólásaikat.
Drenkovics János lakos: Sérelmezte, hogy a közmeghallgatáson több képviselő és a
bizottsági tagok nem jelentek meg, és hogy nem érdekli őket mi történik a
közmeghallgatáson, nem érdekli őket a község élete. Hat fős képviselő testületet nem lehet
úgy összehívni, hogy mindenki jelen legyen? Kérdése, hol vannak a képviselők és a
bizottságok tagjai, lesz-e következménye a hiányzásuknak? Milyen propaganda munkát
végeztek annak érdekében, hogy minél többen jelenjenek meg a közmeghallgatáson? Nem
törődnek a faluval. Hogy lehet megengedni, hogy a képviselők és a bizottsági tagok ne
jelenjenek meg a falu életét érintő közmeghallgatáson? Nem kíváncsiak a falu életére?
Kérése, hogy a Seres féle szemétátrakónál kötelezze az önkormányzat a vállalkozót, hogy
tegyen rendet. Eddig Vácnak volt a község a szemétlerakata, mos lettek Vácrátóté? Hiszen ide
tették a Seres féle szemétválogatót. Az utak állapotáról már nem szól, hiszen mindenki tudja
milyen állapotok vannak. Véleménye szerint az önkormányzatnak kár volt Vácrátótnak 3
millió forintért eladnia az utat, hogy ott ez a szemétátrakó működhessen. Ennyi pénzért
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engedik átszállítani a falun mások szemetét. Ha nem engedték volna, akkor Vácrátót máshol a
kíjósoknál létesítette volna a szemétátrakót, de hát a községnek pont ez a három millió forint
hiányzott! Csörögi területen szállítják a szemetet, melyért az ASA fizetett három millió
forintot. A fénysorompóval kapcsolatban, melyről tavalyi csörögi újságban is megjelent cikk,
hogy modern vasútállomás épül Csörögben. Igaz-e, hogy folynak tárgyalások a vasúttal?
Ezeket szerette volna kérdezni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy két képviselő jelezte, Dr. Bonyhády
Elemér László, hogy késni fog a meghallgatásról, valamint Mayerné Molnár Katalin, mert a
mai nap kórházba került. A közmeghallgatásra szóló meghívókkal kapcsolatban elmondta,
hogy 750 db került elkészítésre és kiküldésre. Három közhasznú munkás volt megbízva a
meghívók lakossághoz való eljuttatásával. Felírásra került, hogy melyik személy, melyik
utcába kézbesítette a meghívókat, amennyiben megmondják, hogy melyik utca nem kapott,
abban az esetben felelősségre fogják vonni a kihordással megbízott személyeket. Egyébként a
közmeghallgatásra szóló meghívó megtalálható volt az önkormányzat honlapján is. A Seres
féle ügyben meg fogja keresni a vácrátóti önkormányzat jegyzőjét, mivel ő az illetékes
személy az ügyben, hogy kérjenek szakhatósági állásfoglalást és csináljanak rendet a telepen.
Sajnos a szakhatósági állásfoglalások már két évvel ezelőtt megvoltak, amikor kivágták a
fákat azon a részen. A kérdésnek mindenképpen utánajárnak és panasszal fognak élni a
vácrátóti önkormányzat felé. Az átrakóval kapcsolatban az ASA-tól évenként 700.000,-Ft-ot
kap a település. A jövőben meg fognak szűnni ezek a kis lerakó telepek és az ökörtelepre kell
szállítani, minden egyes területnek a szemetét, így Csörög községét is. Továbbra is az ASA
fogja szállítani, de nem Gyálra, hanem az előbb említett lerakóba. Ezáltal a szállítási költség
is növekedni fog. A vasúttal kapcsolatban megemlítette, hogy nagyon szép lenne, ha
megvalósulna mindaz, amit a MÁV tervez a községet érintően. Elvileg 2012 vérére ígérték a
megvalósulást. Természetesen a képviselő-testület áttanulmányozta a MÁV terveit a
megvalósuláshoz szükséges önkormányzati engedélyt viszont csak bizonyos kikötésekkel
adná, melyre határozat is született. A legfontosabbak a buszmegállóknál zebra felfestése, a
községből Vác felé való kikanyarodás biztosítása, közlekedési lámpa kifüggesztése, esőbeálló
és szélfogó, stb.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Megjegyezte, hogy az elővárosi vasútfejlesztésnek
csak a tervei készültek el. Senki nem tudja megmondani, hogy a MÁV mikor fogja elkezdeni
a fejlesztést. Polgármester asszony kérése addig is az volt a vasúttársaság felé, hogy a lakosok
a megvalósulásig ne ázzanak, tehát oldják meg ezt a helyzetet.
Jakab Helga képviselő: Véleménye szerint, amit Drenkovics János lakos említett, azaz az
ASA-val kötött szerződést, melyet az előző testület kötött, felül lehetne vizsgálni. A jövőben
emelkedni fog a hulladékszállítás díja az önkormányzat számára, kérdése a polgármester
asszonyhoz, hogy véleménye szerint a költségek emelkedése terhelni fogja-e a lakosságot?
Dr. Császár Károlyné polgármester: A költségvetési törvényt még az Országgyűlés
tárgyalja, nem lehet tudni, hogy a normatívák hogyan fognak alakulni és ez az önkormányzat
költségvetését hogyan fogja érinteni. Nem az átrakó fogja az önkormányzatot
többletköltséggel terhelni, hanem az, hogy ökörtelepre kell elszállítani a hulladékot. Az ASA
visszaigazolásakor lehet megtudni a konkrét összeget.
Drenkovics János lakos: Kérdése, mennyivel drágább az ökörtelepi lerakóba szállítani a
hulladékot, mint Gyálra?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Nem a távolság számít.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A gyáli lerakóba a szemetet leborították és úgy
kezelték. Az ökörtelepi lerakóban a szemetet válogatják, osztályozzák, komposztálják, ebből
kifolyólag sajnos drágább is. Tehát nem a szállítási költség számít, hanem, hogy egy hulladék
feldolgozó rendszer fog működni. Erről a képviselő-testületnek még tárgyalnia kell az
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érintettel és az információk birtokában tudják majd a lakosságot tájékoztatni. Kérte, vegyék
figyelembe, hogy két hónapja vette át az új testület a község vezetését és ennyi idő alatt még
nem tudtak sok mindent véghezvinni.
Viszus István lakos: Az előző testületnek volt egy határozata, hogy a csatorna beruházás
befejezésekor az utcák milyen minőségben lesznek helyreállítva. Ezt a képviselő-testület
tudomásul vette és jóváhagyta, de történt egy csoda eltelt 2-3 hónap és a volt polgármester
asszony kötött egy megállapodást a kivitelezővel a testület felhatalmazása nélkül és az
úthálózat úgy lett helyreállítva, ahogy helyre lett állítva. Ha a teljesség igénye nélkül csak 2-3
utcát említ meg a Szabadság utca, a Tölgyfa utca, Hársfa utca egyben erkölcsi és más
felelősséget is felvet, mert testületi jóváhagyás nélkül még a polgármesternek sincs joga olyan
döntést hozni, hogy az utcák így maradjanak. Kérdése, ezek figyelembevételével nem lehet-e
úgymond a kivitelezővel jogi útra terelni a kérdést? Hogy lehet az, hogy testületi
felhatalmazás nélkül büntetlenül meg lehet tenni olyan lépéseket, melyeket az előző
polgármester megtett. Nem lehet megközelíteni az óvodát anélkül, hogy bokáig ne álljanak a
vízben. Jogi hátteret kellene megkeresni, hogy ez hogy történhetett meg, hogy egy ember
döntése végett a lakosság szenvedjen. Mint korábbi képviselő ezt a döntést nem szavazta meg,
mivel nem is tudott róla. A lakók gumicsizma beszerzésén gondolkodnak, mert különben nem
tudnak közlekedni. Másik megjegyzése, hogy a csatorna beruházással kapcsolatban szintén
nagyon el lett rontva egy nagyon fontos dolog, ami a gödöllői utat érinti. A gödöllői út 5-6
kilométer szelvénye között az út helyreállítása nem történt meg. Felelős keresése, ki fogja
állni ennek az 1 km-es útszakasznak a helyreállítását. Lett volna két buszmegállónk, ami
jelenleg nincs, és olyan vályúk vannak az úton, hogy nem lehet biciklivel közlekedni és aki
felelős ezért, hogy ennek az útszakasznak a helyreállítása nem történt meg az feleljen érte.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Válaszolni szeretne Viszus úr felvetésére,
mely szerint a MÁV által benyújtott terven úgy szerepel pontosan, hogy a Komáromi utcai
kissorompónál építenének egy leállósávot, mert a most ott lévő buszmegállót hátrább
helyeznék Vác felé. Ez a jobbra való kihajtást nem akadályozná, mert kiszélesítik az utat,
tehát Gödöllő felé lesz egy harmadik sáv. Viszont a Vác felé való kikanyarodást a terven sem
jelölik, ezért a testület azzal a feltétellel járult hozzá a fejlesztéshez, hogy megoldják a
kihajtást Vác felé mind a két vasúti átjárón. A kihajtás még táblázva sem volt.
Viszus István lakos: Képviselő asszony másról beszél. Az 5-6 kilométer szelvénynél lévő
útszakasz helyreállításához semmi köze.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Véleménye szerint is esőzés, vagy
lefagyás következtében nagyon veszélyes az említett útszakasz, mivel megvan a két vályús
rész.
Jakab Sándorné lakos: 35 éve vár arra, hogy a Kiscsörögi útnál lévő területet belterületté
nyilvánítsa az önkormányzat. Kérdése, mikor fog erre sor kerülni?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Négy évvel ezelőtt a község rendezési terve úgy
készült, hogy az említett rész benne volt. Az új rendezési tervet még nem nézte át, szerinte
abban már így lesz. A csatornát azért nem akarták bekötni a nevezett részre, mert nem volt
még új rendezési terv. Arról tud csak beszélni, ami négy évvel ezelőtt volt, hogy az akkori
testület belterületbe tette és bízik benne, hogy ez a rész benne is maradt a rendezési tervbe.
Amikortól a rendezési tervet a testület elfogadja, a probléma meg fog szűnni.
Madarász János lakos: Az utakkal kapcsolatban szeretné elmondani, hogy látott egy helyen
olyan megoldást, hogy az út kockakővel van lerakva úgy, hogy az út vályús és a víz az út
közepén le tud folyni. Látott olyan helyet pl. Váchartyánban, az 50-es évektől a mai napig is
megvan ez a megoldás és tökéletesen működik. A Kecskerágó vízellátása: említették, hogy
tervbe van véve, de vállalkozó arra a területre víz nélkül nem fog jönni. Mindenki számára jó
lenne, ha a víz kérdése megvalósulna. Mikor lesz véglegesen ipari területté nyilvánítva? Két
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telep van már ott tulajdonképpen. Ha valaki bemegy az építéshatósághoz megkérdezik, mit
akar. Nincs olyan, hogy a két szélső ipartelep a középsőt meg kihagyják. Erre szeretne választ
kapni, valamint, hogy a vízbevezetéssel kapcsolatban történik-e valami?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mint tudja mindenki; Kecskerágó területre a
vízbevezetés egy nagyon nehéz kérdés. Sok millió forintot kérnek a beruházásra, de úgy tudja
pályázni is lehet, de a rendelkezésre álló összeg nagyon kevés a Kecskerágóiaknak. A fő cél a
fővezeték elvezetése, de, hogy minden utcába bekerüljön a víz az horribilis összegbe kerülne.
Nem tudja, hogy az önkormányzatnak, hogyan lesz anyagi lehetősége ennek a
megvalósítására, az most szinte lehetetlen, hogy a teljes vízhálózatot megoldják. Kifejezetten
csak pályázat útján kerülhetne sor erre.
Perjési József lakos: Véleménye, hogy hatékonyabban kellene kifejteni a propagandát ahhoz,
hogy egy közmeghallgatás létrejöjjön. Egy közmeghallgatás célja az, hogy sarokszámokat
mondjanak a jövőbeni elképzelések felől. Ez a leglényegesebb szempont. Nagyon kedvező
csatlakozási feltételek elhangzottak csakhogy látni kell azt, hogy Viktorunk úgy fogalmaz, a
sorok között lehet olvasni, majd akkor oldjuk meg a problémát, ha a hídhoz érünk, csakhogy
az a kérdés lesz-e ott híd mire oda érünk. Tehát azt mondaná, egy lazább és vélhetően lassúbb,
de orientáltabb lépéseket képzelne el, mert ugyan egy tőről fakad az a gondolat, amit a
polgármester elmondott, hogy biztonság, közvilágítás, térkamera, megfigyelőrendszer és a
többi legyen, az egész konstrukció, úgy ahogy van nyilvánvalóan helytálló lehet, csak ennek a
megvalósítása számára elképzelhetetlen a jelenlegi gazdasági helyzetben. Az esőbeállóval
kapcsolatosan minimum vállalkozó szinten azért jó hozzáállást feltételezne, és akkor nem
kellene várni MÁV-ra, mert akkor az önkormányzatnak reményei szerint van annyi
tartalékalapja, mivel van hasznos ipari vállalkozás is a területen, hogy négy cölöpre kb.
20.000,- Ft a cserép, a másik 20.000,- Ft az elkészítés, de maximum 100.000,-Ft-ból egészen
biztos, hogy meg lehetne valósítani. Véleménye szerint be kell szűkíteni mindazokat az
elképzeléseket, amiket Erika elmondott szinte teljesen be kell szűkíteni, és csak a
legkézenfekvőbb feladatokra kellene koncentrálni. Az nem megy, hogy olyan széles
lehetőséggel és ismeretséggel rendelkezik a teljes apparátus, hogy odaszólok, mert ugye az a
szlogen, hogy előttem Csörög, mögöttem a kormány, ez így nagyon sánta! Azért sánta mert
véleménye szerint ez a község annyira kicsi ahhoz, hogy ki tudjon szakítani annyi pénzt,
melyből ez az egész megvalósítható. Fel kívánja hívni a figyelmet és javaslattétele a
következő:
*Minden olyan kérdésről, amely az önkormányzat döntéséhez igazodóan bevételi oldalt jelent
az önkormányzatnak, arról széles körű lakossági tájékoztatást szeretnék kapni, ill. teljes
kommunikációt az elképzelésekről, egyáltalán ár, bevétel, nyilvánvalóan azért, mert a
közvagyont, mint olyat nem lehet elherdálni. Ez értelemszerűen vonatkozik az
önkormányzatnak az összesen működésére is. Továbbá a másik dolog, amit szeretnék
mondani, azért azon én elgondolkodnék egy pillanatra, és a testület kár, hogy pont a Gergely
úr nincs itt, róla nem esett szó, mert én félre tudnám tenni valószínűleg preztizsemet és
mindenféle fajta sértődéseket, ha szabad így mondani, de benne van a testületbe, akkor pláne
szeretném hallani az elképzeléseket és a többit ami itt hangzik el. Mert úgy működik, hogy
ahányszor elmondja valaki, annyiszor másképp kerül az ember fülébe. Vagy másképp
értelmezi, vagy újragondolja. Nagyon hiányolom, hogy nincs itt és miért mondtam
mindezeket el? Azért, mert a Hegedűsné Kripák Ildikó az én legjobb tudomásom szerint
,egyébként én már rég elzavartam volna a testület éléről a volt polgármestert, mert nem
hatékony az a féle fajta gyűlölködés amiről, a jelenlegi polgármesternek is beszélt, hogy
hatékonyan csak akkor működhet, ha én vagyok az ötletgazda és ehhez kapcsolódóan
próbálom a társaságot megnyerni az ügy érdekében. Elmondom, ha megengedik miért mondta
ezt a gondolatot. Tehát visszatérve a Hegedűsnére. Nem személyeskedni akarok, de nyilván
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máshogy nem lehet megfogalmazni. Amennyiben az óvoda esetében felmerült, hogy
hiányosságok vannak visszaélés gyanúja felmerült és a többi, akkor ne üljünk így és azon
gondolkodjunk, hogy megtegyek-e valamit vagy sem! Igenis én a számokat figyelve nyilván a
kiadási oldalon többletkiadás jelentkezett, és nem vagyok benne biztos, indokolt kiadás volt.
Ahogy személyi döntéshez kapcsolódó kiadási oldal. Tehát nyilvánvaló, hogy akinek
felelőssége van az mindenki kapja meg a megfelelő jutalékot érte. Visszatérve még egy
gondolat eszembe jutott közbe, hogy a cigány önkormányzat működik. Megdöbbenésem,
hogy nem jöttek el. Róluk is szól a történet. Sőt róluk sokkal jobban szól a történet. Na szóval
egyrészt az elszámoltatásnál gyanúperrel lehet élni, hogy bizonyos pénzeszközök nem úgy
működtek, ahogy kellett volna. Jól gondolom? Önöknek kell kivizsgálni,- én ezt várom. Nem
beszélve arról, hogy én még konkrét lépéseket senki részéről nem láttam. Számomra az is
rendkívül megdöbbentő, hogy én a Kecskerágóban lakom, de a választás óta Önök közül
senki nem jött, hogy Kecskerágó kérdéskörben mi van veletek? Vagy milyen az utak
állapota, én fel mernék állni a székemből és elmegyek, ha másért nem jó levegő miatt és
megnézem mi történt arra. Egészen megdöbbentőnek tartom, hogy a Kecskerágó
kérdéskörében Önök olyan álláspontot képviselnek a hallottak alapján, amely számomra
teljesen megdöbbentő. Én elmondtam a választás előtt is az a fajta mentális viselkedés,
hozzáállás miközben esküt teszek arra, hogy minden gondolatomban és rezdülésemben azon
vagyok, hogy a közösséget szolgálom, önök ezt vállalták! És hozzáteszem nem ingyen
csinálják. Tehát önök a közösség pénzéből teszik a dolgukat. Magyarul nyilvánvalóan
felelősséggel és odaadással számon kérhetőség zárójel bezárva és akkor azt mondani, hogy
legyártok olyan elméleteket, amely azt támasztja alá, hogy hogyan nem lehet valamit
megvalósítani. Milyen konkrét lépés történt? Azt, hogy hogy nem lehet, azt még véletlenül
sem szabad megengedni csak kizárólag arról beszéljünk hogyan lehet megvalósítani.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Konkrétan mire gondol?
Perjési József lakos: Nem az ő feladata gondolkodni azon, hogyan oldja meg a feladatokat,
majd, ha polgármester lesz akkor kitalálja. A testületi ülésen kell a feltételek megvalósításán
gondolkodni. Ha víz nem lesz a Kecskerágóban akkor halott ügy az egész. Pályázatokat,
megoldásokat kell keresni és minden idegszállal azon kell lenni, hogy megvalósuljon a
kitűzött feladat. Víz nélkül milyen elképzelés van bevételi oldalon? A bevételi oldalon csak
akkor működhet valami. Eltökélt szándéka, hogy minden egyes ülésen részt fog venni, mert
akarja hallani, szeretné tudni, hogy a testület mit tesz a lakosságért. Azért adja oda a pénze
egy részét, hogy abból kapjon valamit. Az pedig süketelés, hogy a falu mit szól! A faluban
sincs megoldva. A falu szerves része a Kecskerágó. Ez egy család. Nincs kivételezés. A
szüleink egyformán szerették minden gyermeküket. Ott is emberek laknak, ott is közlekednek,
ott is védjük a javainkat. Viszont kiszórtak 50, 100, ezer forintot a polgárőrségnek.
Megjegyezte, 3 hónapja nem lehet látni egyetlen polgárőrt sem az utcáikban. Két hónap alatt
semmit nem lehetett hallani, semmi nem történt. A hirdetőtáblán mindig szeretné látni, hogy
mikor mi van. A polgármesternek, mint első számú vezetőnek kell lennie hangjának,
szavának. Minden nap meg akarja kapni a postáját, minden nap informált akar lenni. A
kecskerágói úthálózattal kapcsolatban szeretné, ha vennék a fáradtságot és néha a vezető
elmenne megnézni. Nem töltögetni kell az utcákat csak vízteleníteni. Kinek volt az ötlete,
hogy oda kerüljön a szelektív hulladékgyűjtő ahol van? Valahová középre helyezném el ahol
mindenki hozzáférhet.
*A kecskerágói vízhálózat megvalósítása kizárólag egy ütemben kell, hogy történjen. Arról
szó sincs, mindenhol ellene megyek, mindenhol nemmel szavazok, mert abban a pillanatban
ahogy szétválasszák abból sohasem lesz víz. A villanyhálózat is egy ütemben valósult meg. A
vízhálózatnak is ugyanígy kell megvalósulnia.
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Dr. Császár Károlyné polgármester: Reagálna Perjési úr kérdéseire. Az önkormányzat
honlapján minden történésről értesítést kapnak a lakosok. Az ülésekről, a jegyzőkönyvek és
határozatok megtekinthetőek és párhuzamosan a faliújságokra az ülésekre szóló meghívók
kifüggesztésre kerülnek. A lakosság szórólapokon keresztül is értesítést kap minden
eseményről. Megválasztásra került a kecskerágót képviselő településrészi önkormányzat,
hogy a település ezen része is képviselve legyen. Választáskor is az volt a szlogenje, hogy
együttgondolkozva őszintén a lakossággal együttműködve lehet jól dolgozni és haladni előre.
A szelektív hulladékgyűjtők azért kerültek oda ahol vannak, mert a kukásautó máshol nem
tudna hozzáférni. Esőbeállóval kapcsolatban nagyon sokan felajánlották a megvalósítását, de
nem lehet, mert nem önkormányzati terület. Ehhez MÁV engedély szükséges, mert az ő
tulajdona a terület. Már rég elkészítette volna az önkormányzat. Az egyedüli lehetőség a
sportpálya területe, amely olyan távol lenne, hogy nem látnák a vonat érkezését.
Viszus István és Viszus Csaba távozott a közmeghallgatásról!
Mayer Mihály lakos: Térfigyelő kamera helyett trafipax kellene a községben. A mai napon
is egy piros autó telibe csapta úgy, hogy azt hitte ott is marad a helyszínen. 40 km/h a
maximum megengedett sebesség. A képviselőknek kellene odaállni, hogy tapasztalják meg
ezt a lehetetlen helyzetet.
Kovács József lakos: Jó egészséget és harcos munkát kíván az egész testület számára.
Elhangzott az előzőekben, hogy ennyi mindent nem lehet megvalósítania a testületnek.
Javasolta; gondolják végig, hogyan súlyozza a témákat és állítson fel egy rangsort, különben
nem lesz semmi a kitűzött elképzelésekből. Ma az állam a pénzeket úgy beszedi mint a pinty,
ezt kell tennie az önkormányzatnak is. Elhangzott, hogy a képviselő-testületből ki miért nincs
jelen. Ha polgármester asszony a közmeghallgatás elején elmondta volna az indokokat, akkor
most nem lett volna belőle vita. Az utak állapotával kapcsolatban elmondta, hogy hóesés
esetén lesz néhány bokatörés, mert az utak nagyon balesetveszélyesek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szeretne válaszolni az előzőekben elhangzottakra. A
testület állítson fel egy rangsort. A legutolsó testületi ülésen hangzott el és feltételre is került a
honlapra, hogy a csörögi lakosok mit tartanak fontosnak. Az utak, a temető, a járda, az
esőbeálló. Ezek alapján rangsorolnák a tennivalókat.Itt várják a lakosság véleményét.
Kovács József lakos: Véleménye szerint a testület döntsön. Neki tudnia kell a rangsort, hogy
mi a fontos, ha van rá forrás.
Drenkovics János lakos: Felmerült az utak állapotának kérdése. Ezt nem a testületnek inkább
a jelenlévő lakosoknak mondaná, hogy ha mindenki a háza előtt néha gereblyével eligazítaná
a gödröket és nem mindennel az önkormányzathoz szaladna, akkor talán az utak állapota is
másképp nézne ki. Nehezen szokták meg az emberek, hogy miénk a falu és igenis tenni kell
érte.
Bóza Vilmos lakos: A sződi falut említené a tégla buszmegállóval kapcsolatban az volt a
fiataloknak a diszkó. A nem tégla megállókat pedig felgyújtják. A közbiztonságról az a
véleménye, hogy levelet kellene írni, akár a Belügyminisztériumba, mivel nem sok település
van ilyen még, kérni kellene egy serifet háromszoros fizetésért, aki megoldaná a rendszám
nélküli gyorshajtás kérését is. A fából készült esőbeálló szép, de nem Csörögbe való. Szét
fogják szedni. A házgyárnál kellene érdeklődni esetleges anyagok iránt. Polgárőrség jelenléte
nem hatásos.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Egyetért az előtte szólóval, már korábban is felmerült
egy rendőrőrs létrehozása, de a községnek kell kigazdálkodnia a bérét és annak járulékait.
Sajnos nincs rá központi fedezet. Felszerelés kell nekik: telefon, informatika, helyiség. Addig,
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amíg az őrbottyáni rendőrőrshöz 17 település tartozik és erre 6 személyzet van, addig nincs
miről beszélni.
Perjési József lakos: A Kecskerágó vizet érintő kérdéskörében bármely vonatkozásban
érintően az ottani lakosok értesítése. Ők tudják, hogy mit szeretnének, és kevésbé érdekli a
falubelieket.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A kérdést már meg is válaszolja, hiszen a TRÖNK
alakuló ülésén elfogadta az ügyrendjét, és az ügyrendben minden megtalálható a kecskerágóra
vonatkozóan.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt és további hozzászólás nem
lévén a közmeghallgatást bezárta.
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