Jegyzőkönyv
Készült :Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület 2010.december 20. napján tartott
nyilvános üléséről.
Helyszín: Művelődési Ház és Könyvtár 2135. Csörög, Arany J. u. 53.
Jelen vannak:

dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó Anna
Mayerné Molnár Katalin
Gergely László
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
Jakab Helga

Meghívottként:

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
képviselő
képviselő

jegyző

dr. Császár Károlyné polgármester köszönti a megjelent képviselőket, akiket tájékoztat,
hogy dr. Bonyhády Elemér képviselő igazoltan távol marad az ülésről. A testület 6 fővel
határozatképes, majd javaslatot tett Jakab Helga képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
személyére és a tárgyalandó napirendi pontokra:
A Képviselő-testület Jakab Helga képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő személyét és napirendi
pontokat 6 igen, egyhangú szavazattal elfogadta.

Napirend:

1./
Vác és Térsége Regionális Önkormányzati Közmű-beruházási és Üzemeltetési
Településfejlesztési Társulás módosított társulási megállapodása.
Előadó: polgármester
2./
2.1./
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosítása, és egységes szerkezetben történő elfogadása.
Előadó: polgármester
2.2./. A DTÖKT logopédiai, gyógy-testnevelési és iskolabusz szolgáltatás normatívái.
Előadó: polgármester
3./ Közmunkaprogram változásai– önkormányzati feladatellátás
Előadó: polgármester
4./ Tájékoztatók
4.1./ Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete 233/2010.(X.15.) határozata
végrehajtásáról
4.2./ az A.S.A. tárgyalások állásáról, valamint
4.3./ a téli felkészülésről.
Előadó: polgármester

Zárt ülés:

1./ Szociális segély kérelmek
Előadó: polgármester
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2./ Tájékoztatás Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testület 268/2010.(XI.17.)
határozata végrehajtásáról.
Előadó: polgármester

1./ Vác és Térsége Regionális Önkormányzati Közmű-beruházási és Üzemeltetési
Településfejlesztési Társulás módosított társulási megállapodása.
dr. Császár Károlyné polgármester: Írásos anyagot mindenki megkapta, most az alap
megállapodás módosítására kerül sor.
* Törölték a „d”, „e” és „f” pontokat az újból.
* A társulásban a résztvevők jogainak gyakorlásánál a szavazáshoz minősített többségi
döntés szükséges. - Én sem javaslom, ezt, de az „f” pontot teljes mértékben javasolom
beemelni az V. 1.1. d.) pontba:
„V.
A társulás szervezete és működése
a.) ….
b.) ….
c.) …
d.) A Társulásban résztvevő önkormányzatok képviselő-testülete mindegyikének egyszerű
többséggel hozott döntése szükséges
- a Társulás gesztorának kijelöléséhez,
-a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének, és titkárának megválasztásához és
visszahívásához
- a Társulás Ellenőrző Bizottsága tagjainak megbízásához, megbízásuk visszavonásához,
- a tagsági díj, hozzájárulás megállapításához,
- a Társulás eredményének bármilyen célú felosztásához.”
* Az V. fejezet 1.1. c.1. pontot módosítani és c.2. pontot törölni javaslom az alábbiak szerint:
„c.1. A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes, ha az ülésen legalább 4 tag megjelent.
A Társulási Tanácsban minden település egy szavazattal rendelkezik,- az egyszerű
többséghez 4 igen szavazat kell.”
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szavazati arányt egy időben a lakosságszámhoz
igazították, ezért akarjuk, hogy egy község, egy szavazatot kapjon. Volt hogy plusz
bekötésért fizetni kell, de ez nálunk nem változott,így más önkormányzat fizet többet, nekünk
ugyanannyi maradt a fizetnivalónk.
Dr. Császár Károlyné polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosításának egységes szerkezetben történő elfogadásával az írásban
kiadott anyag és az itt elhangzó kiegészítésekkel,- az kérem igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát:
273/2010.(XII.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Vác és Térsége Regionális Önkormányzati
Közmű-beruházási és Üzemeletetési Településfejlesztési
Társulás módosított Társulási Megállapodását, egységes
Szerkezetben az alábbi módosításokkal:
* A V. 1.1. d.) pontba beemelni szükséges:
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d.) A Társulásban résztvevő önkormányzatok
képviselő-testülete mindegyikének egyszerű
többséggel hozott döntése szükséges
- a Társulás gesztorának kijelöléséhez,
-a Társulási Tanács elnökének, elnökhelyettesének,
és titkárának megválasztásához és visszahívásához
- a Társulás Ellenőrző Bizottsága tagjainak megbízásához,
megbízásuk visszavonásához,
- a tagsági díj, hozzájárulás megállapításához,
- a Társulás eredményének bármilyen célú felosztásához.”
* Az V. fejezet 1.1. c.1. pontot módosítani és c.2. pontot törölni
kell az alábbiak szerint:
„c.1. A Társulási Tanács ülése akkor határozatképes,
ha az ülésen legalább 4 tag megjelent. A Társulási Tanácsban
minden település egy szavazattal rendelkezik,- az egyszerű
többséghez 4 igen szavazat kell.”
Határidő: azonnal, ill. 2010. december 31. (Őrbottyán gesztornak
megküldésre)
Felelős: polgármester
2./
2.1./
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás (DTÖKT) Társulási
Megállapodás módosítása, és egységes szerkezetben történő elfogadása.
dr. Császár Károlyné polgármester: Az anyag mellékelve, mely egységes szerkezetben
van, a módosítások ki vannak emelve.
Kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester szavazásra bocsátja a Társulási
Megállapodás egységes szerkezetben történő elfogadására vonatkozó határozati javaslatot:
* Aki egyetért a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodás módosításának egységes szerkezetben történő elfogadásával,- az kérem
igennel szavazzon.
A polgármester megállapítja, hogy a képviselő-testület 6 igen, egyhangú szavazattal
meghozta határozatát:
274/2010.(XII.20.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete elfogadja a Dunakanyar
Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának
2010. december 6. napi módosításait és kiegészítéseit.
Csörög Község Önkormányzata társulási tagként a módosításokkal
egységes szerkezetbe szedett Társulási megállapodás pontjait betartja.
A képviselő-testület felhatalmazza a település polgármesterét a
Társulási Megállapodás egységes szerkezetbe szerkesztett
okmányának aláírására.
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert,
hogy a Társulási Megállapodás módosításait és kiegészítéseit
elfogadó nyilatkozatot a Társulási Tanács részére juttassa el.
Határidő: 2010. december 31. (Vác DTÖKT elnökének
megküldésre)
Felelős: polgármester
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2.2./ A DTÖKT logopédiai, gyógy-testnevelési és iskolabusz szolgáltatás normatívái.
dr. Császár Károlyné polgármester: A társulási megállapodás kitér a logopédia, gyógytestnevelés és iskolabusz normatíváira is.( Az írásos anyag mellékelve.)
A kistérség felkérte a társult önkormányzatokat, hogy
december 31-ig azok az
önkormányzatok akik nem döntöttek, határozzanak a csatlakozásról. Az óvodánk szakképzett
dolgozókkal indult. Kistérségen belül, ha egy kicsi normatívával is ki tudjuk váltani a bér 5%át, akkor élni kell a lehetőséggel. Intézményi normatívánk nem volt, mivel nem üzemeltettünk
óvodát, csak a 2011/2012. tanévtől tudunk csatlakozni, mert eddig nem volt alapnormatívánk.
Gergely László képviselő: Eddig is tagjai voltunk a társulásnak.
dr. Császár Károlyné polgármester: Igen, de nem volt intézményünk (óvoda), így nem
kérhettünk normatívát. Eddig ugyanis Sződ kérte és kapta. Az iskolabusz üzemeltetése–
beemeltük az előző szerződésben foglaltakat a 2010/2011. tanévre- nekünk pénzbe nem
kerül, a vállalkozónak kell kijönnie a normatívából. Dian József vállalkozó közölte nem jön ki
a normatívából. A busz katasztrofális állapotú. Kértem írja le mit vállal. Korábban a normatíva
összege 80.000 Ft/ fő volt, most 70.000,- Ft/ főnél tartunk. DE! A sződre utazó
gyermeklétszám csökkent, így a normatívát is kevesebb gyermekre lehet elszámolni. Most
kb. 40. fős átlaglétszámmal számolhatunk. A vállalkozó a feladat teljesítése után utólagos
számlázással kapta meg szerződéses járandóságát negyedévenként. A kistérség részünkre
negyedévente utalta a pénzt, majd az összeget mi a vállalkozó számlája alapján
továbbutaltuk. Vállalkozó vállalta, hogy a buszt lecseréli és kisbuszt állít be, és ha a létszám
igényli ,- akkor kétszer fordul. A buszon nincs biztonsági öv, így a busz különjáratként
üzemel.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Ha lerobban a busz mi lesz? Sok volt a
panasz. Időbélileg képtelenség a kétszeri fordulás, a gyerekek melyik fele áll ki korábban a
téli hidegben félórával előbb? Jó lenne a szerződést látni.
Jakab Helga képviselő: Hallottam, hogy többször alkoholos befolyásoltság alatt volt a sofőr,
én ezt a megállapodást így nem szavazom meg. Írassuk meg vele mit vállal és hogyan, utána
fogadjuk el.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: 2007-től szerződés nélkül megy a dolog. Az
alapszerződés 2007/2008.tanévre szólt, határozatlan időre kell szolgáljon, melyben
szerepeljen a felmondási idő is. A kistérséggel meg minden tanítási évre kötöttünk
megállapodást. A kistérség nekünk ezt kifizeti, de a szállítás a mi felelősségünk. Most kétszer
fordulna a busz, mikor már most sem jön ki a normatívából?
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Mi leigazoljuk a számlát, azaz a teljesítést és
kifizetjük a kistérség által leutalt összeget. A járatért a felelősség a vállalkozóé. A mi
felelősségünk abban van, hogy kivel kötjük és milyen tartalommal a szerződést, továbbá,
hogy a buszjáraton felügyeletet biztosítsunk a gyermekek részére és az elszámolás a
tényleges adatok alapján történjen. A kétszeri buszjárat megoldható úgy, hogy kihirdetjük
mikor menjenek a tanulók. Hatósági engedély és egyéb nem a mi dolgunk, ezt a vállalkozó
köteles beszerezni. A kistérség leigényli a normát létszám alapján, amihez tőlünk adatot kér.
dr. Császár Károlyné polgármester Neki kell gondoskodni róla, de ez időbe telik.
Javasolom hirdessük meg áprilisban a szállításra a pályázatot. Ma már volt érdeklődő, aki a
MÁV dolgozókat is szállította. Sződről kifogynak a gyerekek, Vácra kell orientálódni. Sződre
mehetnek a gyerekek a VOLÁN járattal is. Alapfeladat az oktatás biztosítása, 9.500 Ft egy
havi bérlet Vácra a szülőnek és van szülő aki három intézménybe viszi a gyermekeit. Erre
majd a váci polgármesternek is rá kell bólintania. Egy váci intézménnyel kellene szerződést
kötnünk, ill. megállapodást. Nekünk a Földváry Károly Általános Iskolával kellene
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szerződnünk, hiszen a legtöbb csörögi gyerek oda jár. . December 31-ig a szállításról
döntenünk kell.
Javasolom, mivel most nincs előttünk a szerződés, hogy 2010.december 27-én 11.00 órakor
egy rendkívüli testületi ülésen az alap és módosított szerződést beszéljük át.
Most nekünk a DTÖKT Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának elfogadásáról és a
logopédiai és gyógytestnevelési feladat ellátásról való csatalakozásról kell döntenünk.
A polgármester szavazásra bocsátja a határozati javaslatot:
* Aki egyetért azzal, hogy a DTÖKT Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat alapító
okiratát egységes szerkezetben elfogadja, egyúttal aki úgy dönt, hogy 2011/2012. oktatási
évtől csatlakozik a Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás által létrehozott
Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat ellátási területéhez logopédiai és
gyógytestnevelési feladatok tekintetében,- az kérem igennel szavazzon:
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
275/2010.(XII.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
A DTÖKT Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
alapító okiratát egységes szerkezetben elfogadja.
Egyúttal Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
ügy dönt, hogy 2011/2012. oktatási évtől csatlakozik a
Dunakanyar Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás
által létrehozott Dunakanyar Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
ellátási területéhez logopédiai és gyógytestnevelési feladatok
tekintetében.
Határidő: 2010.december 31. – DTÖKT munkaszervezet felé megküldés
Felelős: polgármester

3./ Közmunkaprogram változása – önkormányzati feladatellátás (szóbeli tájékoztatás)
dr. Császár Károlyné polgármester: Az óvodában két dajka bére pályázat útján április 30ig biztosított – közmunkaprogramon belül vannak foglalkoztatva–, munkáltatójuk az óvoda
vezetője.
2011. évben a közfoglalkoztatás megszűnik, átalakul központi rövid- és hosszú távú
munkaprogrammá. Bérpótló juttatás néven fog működni az aktív korú nem foglalkoztatott
személyek részére megállapítható juttatás. Átvizsgáltam a létszámokat és az igényeket;
dajkára feltétlenül kell létszám, itt hosszútávra kell pályázni. A munkaügyi központba a két
ünnep között visszük a pályázatot fűtő, konyhalány, takarító álláshelyekre és talán elnyerjük a
bért és járulékait. A kormány elfogadta a foglalkoztatásról szóló rendeletet, melyről december
16-án volt egy tájékoztató Vácon. A költségvetésben már szerepelni fog, hogy melyik
település mennyi összeget kap. Január 5-én ezeket a dolgozókat már ki tudja közvetíteni a
munkaügyi központ egy évre, nekünk sajnos sok lenne a bér és járulékai kifizetése. A helyi
rendszert is felülvizsgáljuk március 31-éig. A segélyezettek kötelesek lesznek az
önkormányzatnál legalább 30 napot ledolgozni, ha nem,- megszűnik a támogatás. A 30
napos munkáért fizetést kapnak. E körből csak az egészségkárosodottak és a 14 éven aluli
gyermeket nevelők kerülnek ki, nálunk ilyen nincs, van óvoda, iskola, senki nem maradhat a
gyerekkel otthon.
A támogatás megoszlása: 30%-ot az önkormányzat, 70%-ot az állam fizet. Sajnos, ha
betegállományba mennek, a támogatást nem igényelhetjük le, mert nem volt
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munkavégzés. És a következő etapnál ezzel az összeggel csökkentik a támogatást.
dr. Császár Károlyné polgármester: 2011. évben 4 órásokat szeretnék alkalmazni; itt nem
jár ebédidő. Ezt az időt ténylegesen le kell dolgoznia, munkáltatójuk én leszek. A négy órás
foglalkoztatásra 39.000,- Ft bruttó bér jut.
Viszont ezentúl, mindenképpen szükséges 8 órás kézbesítő - gyerekkísérő, konyhai
alkalmazott, fűtő-karbantartó és szükséges 2 fő 6 órás foglalkoztatott, úgy mint munkairányító
és takarító foglalkoztatása e program keretében.
(A munkairányító és kézbesítő –
gyerekkísérő a polgármesteri hivatalban, az óvodába 3 fő :fűtő-gondnok, konyhalány,
takarító)
Jakab Helga képviselő: Erre rendeletet is lehet hozni, saját udvarukat is tegyék rendbe a
csörögiek. Eleinte nehéz lesz ezt betartatni, de hosszabb távon biztosan eredményes lesz ez
a program.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Értem, hogy ez jó nekünk, de kérhetünk
erre normatívát a kormánytól?
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Gyermekenként normatív támogatás jár, ebből kell
bért, fenntartást fizetni. De ez kevés, és emiatt kell közmunkába betenni akit csak lehet.
dr. Császár Károlyné polgármester: Ha a nyilvántartottak között van érettségizett, főiskolát
és egyetemet végezett, akkor is köteles a 30 napon ledolgozni, ha nem fogadja el a munkát,megszűnik a támogatás. Az óvodai kisegítők december 31-éig vannak a munkaprogramban,
az önkormányzatnak három hónapig kell foglalkoztatnia.
Sajnos október 15-én nem volt intézményi (óvoda) statisztikai létszámunk, ezért normatívát
nem kapunk, de azért méltányosságra és a tényszerű intézménynyitásra hivatkozva
megigényeljük a normatívát.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igen, de január 1,2,3,4 napján mi lesz ezekkel az
emberekkel? Nekünk szükségünk van rájuk, ebédosztás, karbantartás, fűtés stb.
Javasolja, hogy a képviselő-testület rendelkezzen, hogy a 2011. évi költségvetésben az
óvodai fűtő-karbantartó, konyhalány, takarító és a hivatalnál alkalmazott kézbesítő-gyermek
kísérő személyek alkalmazása kerüljön betervezésre és a testület hatalmazza fel a
polgármestert, hogy ezen álláshelyekre a munkaszerződéseket 2011. március 31. napjáig
kösse meg. Természetesen e mellett intézkedés szükséges, hogy a megváltozott
közmunkaprogramba helyet kapjanak e személyek.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Csak papíron nem lesznek, de úgyis mennek
dolgozni, időnként eddig is megszakadt a láncolat; munka – segély – munka. Kellene a
testülettől egy felhatalmazás, hogy január 31-éig biztonsággal foglalkoztathassuk őket.
Január 19. napján tárgyaljuk a költségvetésünket,- akkor már biztosan többet fogunk tudni,
illetőleg lehet, hogy a költségvetésünket már el is tudjuk fogadni.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Normatívánk nincs, miből fizetjük az
óvónőket? Számításaim szerint a fűtés kb.250.000,- Ft/hó lesz.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Gázszolgáltatót kell váltani, lehet hogy 25%-os
csökkenés érhető el a váltással.
dr. Császár Károlyné polgármester: Összefoglalja az elhangzottakat és szavazásra
bocsátja a határozati javaslatot.
* Aki egyetért azzal, hogy felhatalmazza a polgármestert, hogy az óvodában 8 órás
munkaidőben a fűtő-karbantartó, a konyhalány, és 6 órában a takarítót, a hivatalnál 8
órában a gyermekkísérő – kézbesítőt és 6 órában munkairányítót összesen 5 fő alkalmazott
személy munkaszerződését 2011. január 31. napjáig kösse meg és az érintettek illetményét
és járulékait a 2011. évi költségvetésbe állítsa be,- az kérem igennel szavazzon.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal az alábbi határozatot hozza:
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276/2010.(XII.20.)határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
felhatalmazza a polgármestert, hogy
* az óvodában
**8 órás munkaidőben
- fűtő-karbantartót, konyhalányt, és
** 6 órás munkaidőben
- takarítót és
* a hivatalnál
**8 órás munkaidőben a gyermekkísérő – kézbesítőt, valamint
**6 órás munkaidőben munkairányító személyek (összesen 3+2= 5 fő)
munkaszerződését 2011. január 31. napjáig kösse meg.
Az érintettek egy havi illetményét és járulékait a 2011. évi
költségvetésbe állítsa be.
Határidő: 2010. december 31. alkalmazás
2011. január 19. költségvetési tervezés
Felelős: polgármester
4./ TÁJÉKOZTATÓK
4.1./ Tájékoztatás a képviselő-testület 233/2010.(X.15.) határozata végrehajtásáról,- az
óvodai beruházás pénzügyi elszámolásáról.
dr. Császár Károlyné polgármester: Írásos anyagot mindenki megkapta. December 14-ig
8.854.482,- Ft-ot költöttünk az óvodára saját forrásból, azaz az általunk létrehozott
kamatbevételből. Ebben az összegben már bizonyos és legszükségesebb kültéri munkák
összege is benne van.
A 18,5 millió Ft kamatbevételt az óvodára kívánta költeni már az előző képviselő-testület is.
Jelzem, hogy komoly költség lesz a tereprendezés költsége is.
Tárgyi eszközbeszerzésre a képviselő-testület a 233/2010.(X.15.) határozatával 10 millió Ftot szabadított fel,- és most ezen összeg elszámolása történik.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Igyekeztünk a 160 millióba minden lehetséges
építési költséget elszámolni. A pénzügyi és műszaki összefoglalót meg fogjuk írni, holnap
lesz postázva a végleges elszámolás a minisztérium felé. A160 millióból nem maradt semmi,
azt az építkezésre fordítottuk. A 18.5 millió Ft kamatösszegből viszont maradt.. A kamat
eszközbeszerzésre kerül felhasználásra ( testületi határozat alapján), írásos előterjesztés
után minősített többséggel a testület dönt róla.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Eszközbeszerzés meg van. Kültéri játékokat most
rendeli meg a vezető, mert akciósak. A kamat még kell a parkolóra, csapadékvíz-elvezetésre,
gyeprácsra. Ha még mindig marad pénz az a kinti munkálatokra kell, de erre elég sem lesz.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Javaslom, hogy az óvoda vezetője adjon be írásos
anyagot, hogy áll az eszközbeszerzéssel hiszen mindjárt indul a harmadik csoport. Az
eszközjegyzék és az abban foglaltak megléte kötelező,- ez jogszabályi előírás. Az
óvodavezető jelentése alapján lehet dönteni határozattal hová kerüljön felhasználásra a
kamatbevétel.
A polgármester szavazásra bocsátja az elhangzottak tudomásul vételét.
A képviselő-testület 6 igen egyhangú szavazattal a 233/2010.(X.15.) határozat
végrehajtásáról szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadja.
4.2./ Tájékoztatás A.S.A. tárgyalások állásáról.
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dr. Császár Károlyné polgármester: A ZÖLD HÍD program keretében a kommunális
lakossági hulladékot kötelező Kerepes-Ökörtelekre szállítani. Úgy tűnik, hogy a Kistérségi
Társulás összefogott minden szállítót. Mi kérünk árajánlatokat. Ökörtelekre szállítás 28.000
Ft/év, erre most csak az A.S.A. árajánlatunk van. Vác kötött a Remondis-al évi 22.000 Ft-ra
szerződést.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nagymértékben nő a szállítási költség, melyet az
önkormányzat nem tud tovább felvállalni, és mi nem kértünk erre eddig a lakosságtól, átvállalta az önkormányzat. Máshol már régóta fizetnek a szemétszállításért az
ingatlantulajdonosok. Nekünk is át kell hárítani a terhet a lakosságra. Az A.S.A. 2004. óta
szállít, évi 2,8 millió forint volt a kedvezményük. De most a deponálás a legdrágább,
mindenhol probléma a költsége. Van lehetőség, hogy közvetlenül a Zöld - Híd programon
keresztül lehessen szállítani. Ha az A.S.A.-val a kedvezményünk megszűnik, akkor már más
céggel is köthetünk szerződést.
Gergely László képviselő: Kerepes - Ökörtelekiekkel kellene szerződést kötni, mivel nekik
van területük. Adót már emeltünk 8 ezerről 10 ezerre,- nem kellene tovább emelnünk.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Vác megúszta a rekultivációt, más települések meg
alig kaptak iparűzési adót. Gondolkodjunk el azon miként hárítsuk át a lakosságra ezeket a
magas költségeket!
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Az iparűzési adót az adóalany „osztással” határozza
meg ebben az esetben. (Cég székhelye Vác, telephely Csörög)
4.3./ Tájékoztatás a téli felkészülésről.
dr.Császár Károlyné polgármester: Felkerestem Prekopa Gábor és Szabó Ferenc csörögi
lakos, egyéni vállalkozókat.
Felosztottuk az utcákat kettőjük között, így Ők majd akkor mennek amikor kb. 8-10 cm-es hó
lesz. Munkaóradíjuk 6.500,- Ft+ÁFA.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Figyelni kell, hogy a Kisfaludy és a Komáromi utcán
mindig lehessen közlekedni, mert ha ezek lefagynak, akkor a faluból se ki, se be nem lehet
jutni. A Komáromi utcában a sorompó előtt nem lehet felmenni,- nagyon oda kell figyelni,
hogy azt állandóan szórják homokkal. Valamikor a PEMÁK végezte a hó eltakarítást.
Javasolja, hogy vegyük fel velük a kapcsolatot. Mikor a gödöllői úton dolgoztak, akkor
bejöttek a faluba is és elkotorták a havat.
Más kérdés, hozzászólás nem lévén a polgármester megköszönte jelenlévők részvételét,
bejelentette, hogy a képviselő-testület zárt ülésen folytatja tovább a munkáját és a nyilvános
ülést bezárta.
Kmft.

dr.Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Jakab Helga
jegyzőkönyv hitelesítő
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