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Meghívottként: Dian József vállalkozó
Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületből 6 fő megjelent, tehát a testület határozatképes. Tájékoztatott, hogy
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő szabadságolás miatt jelezte távolmaradását az ülésről.
A jegyzőkönyv hitelesítésére Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselőt kérte fel, aki
elfogadta és személyét egyhangúan a testület megszavazta. Ismertette a napirendet, melyet a
testület 6 igen szavazattal elfogadott.
NAPIREND:
1. Iskolabusz szolgáltatás (Személyszállítási szerződés)
Előadó: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Elmondta, hogy a napirenddel kapcsolatos
előterjesztést (szerződés-tervezet) mindenki megkapta áttanulmányozásra.
Az előző szerződést egy tanévre kötötte a testület 2007-2008-ra. Az állami normatíva
igénybevételének lehetőségéhez javasolta a 2010-2011 oktatási évre a személyszállítási
szerződés meghosszabbítását. A jövőbeni cél a váci oktatási intézményekkel kötött
szerződések megvalósítása. Jelenleg 53 iskolás gyermek jár váci iskolába, Sződre végzős
iskolások járnak. Eddig az iskolabuszt üzemeltető vállalkozó 80 EFt/főre kapta a normatívát,
amelynek összege 70 EFt-ra csökkent. Elmondható, hogy jelenleg átlagban 36 fővel lehet
számolni az iskolabuszt igénybe vevőket. Meghívták Dian József vállalkozót a szállítást
végző Kft. vezetőjét, hogy együtt beszéljék meg a szállítással kapcsolatos kérdéseket.
Dian József vállalkozó: A korábbiakban megkötött szerződésben 80 gyermek szállításáról
volt szó. Tájékoztatta a jelenlévőket, hogy a kistérségi normatívából iskolabusszal történő
szállításra is lehet pénzeszközt igényelni. Szeretné, ha ezzel a lehetőséggel Csörög Község is
élne. Elmondta, hogy a 2010-2011-es tanévben folyamatosan csökkent a normatíva, és a
gyermeklétszám, és az üzemanyagár viszont fokozatosan emelkedett. Vállalkozása számára
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mostanra a személyszállítás szinte veszteséges, de nem szeretné a szolgáltatást tanév közben
megszüntetni, hiszen akkor a csörögi gyerekek szállítása nem lenne megoldott.
Utófinanszírozott volt az iskolabusz üzemeltetése, ami azt jelentette számára, hogy előre ¼
évre meg kellett előlegeznie a szállítást, tehát addig nem jutott a pénzéhez, míg a kistérség azt
nem utalta le Csörögnek. Jelen körülmények között 570 EFt normatívát fog kapni Csörög,
mely lebontva három hónapra 170 EFt/hó jelent. Ebből mindenki utánaszámolhat, hogy
képtelenség kigazdálkodni a buszvezető munkabérét a járulékokkal együtt és a busz
karbantartását és üzemeltetését. Jelen körülmények között végigvitték az évet és most került
oda a sor, hogy január elsejétől változtatás szükséges a szállításban.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy milyen módon történik a
szolgáltatás havi elszámolása?
Dian József vállalkozó: Elmondta, szigorúan a kiállított számlák alapján történik az
elszámolás.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Szükségesnek tartja pontosítani az
iskolabusz indulási idejét, a megállók helyét, valamint a visszautazás időpontjait, hogy a
gyerekek időben el tudjanak érni a megadott megállókhoz. Kérdése, hogy a nyári szünet
idején, amikor szünetel a szolgáltatás, milyen kötelezettsége van az önkormányzatnak a
vállalkozó felé?
Dian József vállalkozó: A normatíva leigénylését 12 hónapra vetítve kell számítani. A nyári
szünetben egy csökkentett díj kerül felszámolásra, mely különbözet július-augusztusban kerül
kifizetésre.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérése, hogy a 8 napos utalás idejét a
jövőben 15 napban határozzák meg.
Dian József vállalkozó: Szeptembertől decemberig az utófinanszírozás elve működik. Éppen
ezért a jövőre vonatkozóan az lenne a kérése, hogy a szolgáltatás kiegyenlítése havonta
történjen.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint a 15 napos utalási kitétel kerüljön
bele a szerződésbe.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy ellenőrzésre kerül-e a
buszvezető munkára képes állapota, valamint a busz műszaki és egyéb biztonságtechnikai
állapota (pl. gyermeköv, stb.)?
Dian József vállalkozó: Tavalyi tanévkezdéskor a jegyző ellenőrizte a feltételek meglétét.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Kérdése, hogy Sződre egyszer oda és egyszer vissza
történik a gyerekek szállítása?
Dian József vállalkozó: Az iskolabusz reggel 8-ra viszi a gyerekeket az iskolába, délután
haza pedig 13.20-kor és 15.40-kor történik a szállítás. Elmondta, hogy a busszal a szülők is
ingyen utazhatnak, pl. szülői értekezletre. A költségtakarékosság szempontjából
mindenképpen átgondolást igényelne a többszöri hazautaztatás kérdése, hiszen a buszvezető
bére és az üzemanyag kigazdálkodása is igen komoly gondot jelent.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kísérőt kell-e biztosítani a gyerekek
mellé?
Dian József vállalkozó: 1 fő biztosítása kötelező a normatíva szempontjából, de van, amikor
2 fő is elfogadható lenne.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A havonta történő fizetés megoldható
lenne-e? Véleménye szerint a havi fizetést kellene megvalósítani.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kifejtette, hogy a normatíva megérkezésekor számla
ellenében minden esetben azonnal megtörténik az utalás a vállalkozó részére.
Dian József vállalkozó: Kérése a jövőre vonatkozóan éppen a havi rendszerességgel történő
fizetés kérése lenne. Elmondta, hogy júliusban és novemberben lehet normatívát leigényelni.
A kistérségtől kapnak normatívát az iskolabusz üzemeltetésén felül is. Véleménye szerint
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koncentrálni kellene a gyerekek egy iskolába járását, mert mind a gazdaságosság, mind a
hatékonyság szempontjából ez lenne a célszerű.
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: A szerződéskötéshez jó lenne
hozzáigazítani az ideális létszám szállítását is.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szerződéskötést kellene véghezvinni egy iskolával,
amely megkapná az odajáró csörögi gyerekek után a normatívát és a többi oda járó összes
tanuló után is megkapják a normatívát. A társulási megállapodásban kellene kikötni, hogy
egy család gyermekei, csak ugyanabba az iskolába járhassanak. Mindenképpen az
önkormányzatnak olyan szerződést kell kötnie, amely számára legkedvezőbb feltételeket
biztosítja. A korábbi váci önkormányzat polgármesterével nem tudott a település kedvező
szerződést kötni, talán a jelenlegi polgármester rugalmasabb lesz e kérdésben.
Dian József vállalkozó: Koncentrálni kellene a gyerekek iskolába járását. Egy
intézményfenntartó társulás esetén lehet a normatívát lehívni, ami nem zárja ki a több
iskolába járást sem, de mindegyik iskolának az intézményfenntartó társuláshoz kell tartoznia.
Sződön és Vácon több iskolába is járnak csörögi gyerekek, ebben az esetben is lehívható a
normatíva, de mindenképpen a dolgok mögé kellene nézni. Koncentrálni kellene egy iskola
irányába a gyerekeket. Költséghatékonyság szempontjából mindenképpen az lenne a célszerű,
hogy egy iskolába járjanak a gyerekek, hiszen az odajáró gyermekek magasabb létszáma
esetén, magasabb normatíva hívható le utánuk.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Véleménye szerint, amikor a sződi Hunyady János
Általános Iskola megkapja a normatívát a gyerekek után, akkor nemcsak a csörögiekre kapja
meg, hanem az összes odajáró tanulóra is. A Földváry Károly Általános Iskolával lenne
célszerű szerződést kötni, hiszen akkor az összes normatívát megkapná az iskola, viszont a
más iskolába járó gyerekek után ne kérjenek pénzt. Ez mindkét fél számára kedvező lehet.
Dian József vállalkozó: A koncentráltság ürügyén olyan előnyhöz juttatnák a társulási
szerződést kötött iskolát, hogy a nem csörögből járó gyerekek után is le tudnák hívni a
normatívát, ezért ne kérjenek plusz finanszírozást azok után a gyerekek után, akik más
iskolába járnak.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Gyermekenként 264.965.-Ft-ot kap az oktatási
intézmény az oktatási megállapodás alapján, amit az önkormányzat fizet. Ezen kívül a
normatívát is megkapják. Úgy tudja egy felmérés szerint a váci oktatási intézmények a
legkihasználatlanabbak. Máshol az iskolák a gyermeklétszám növelésére törekednek, hogy
gazdaságosan tudjanak működni, Vác pedig a csörögi iskolásokból gazdagszik.
dr. Császár Károlyné polgármester: Lehet-e tudni valamit a buszvezető személyéről? A
községben olyan hírek kaptak szárnyra, hogy a jelenlegi sofőr alkoholos befolyásoltság alatt
vezeti az iskolabuszt.
Dian József vállalkozó: Ilyen hírekről nem hallott, de éppen most kíván a buszvezető
személyében változtatni, hiszen a munkakört akár betölthetné nyugdíjas is, annál is inkább,
mert ez a feladatellátás nem igényel egész napos foglalkoztatást. Amennyiben a képviselőtestületből valaki tud ajánlani helyi lakost, azt szívesen venné.
Mayerné Molnár Katalin képviselő: Elmondta, ő is úgy hallotta, hogy probléma van a
buszvezetővel, lehet, hogy nem italozik, de hogy valamilyen tudatmódosító szert használ az
biztos.
dr. Császár Károlyné polgármester: Véleménye szerint akár a munkaügyi központon
keresztül is lehetne megfelelő személyt kérni erre az álláshelyre. Ugyanis, ha olyan személy
van a nyilvántartásukban, akár a vállalkozó által kiközvetített foglalkoztatott után egyéb
kedvezményes támogatást lehet megpályázni. Önkormányzatunk nyilvántartása alapján van
olyan személy, aki rendelkezik ilyen képzettséggel és rendelkezésre állási támogatásban is
részsül.
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Jakab Helga képviselő távozott az ülésről, innen a létszám 5 fő!
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő képviselő: Kérdése, hogy a buszok üzembiztonsága
megfelelő-e?
Dian József vállalkozó: A mostani buszról már nem beszélhetünk, mert helyette új busz lesz
használatba helyezve. A gyermekszállítás kérdése igen nehéz, sajnos tény, hogy a mai
gyerekek viselkedése igen sok kívánnivalót hagy maga után. Az autóbuszon rendetlenkednek,
tönkreteszik a berendezést, törnek, zúznak, szemetelnek.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Javaslata, hogy a viselkedni nem tudó gyermekektől
vonják meg a szállítási szolgáltatást, hiszen ez jogában áll az önkormányzatnak.
Dian József vállalkozó: Elmondta, hogy a más településeken is végeznek szállítási
szolgáltatást, ezért az indulási és visszautazási időket le kell fixálni.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Kérdése, hogy miért szeretné a testület június 30-ig
kötni a szerződést, hiszen akkor az egész évre szóló normatívát nem tudja a kistérség majd
leigényelni?
Dr. Császár Károlyné polgármester: Véleménye szerint határozott időre, mégpedig 2011.
december 31-ig kellene megkötni a szerződést.
*aki egyetért azzal, hogy Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete Csörög-SződCsörög községek között az óvodás-iskolás gyermekek szállításával a Dian Profil Kft.-t (2615
Csővár, Bem u. 3.) bízza meg 2011. január 1. napjától 2011. december 31. napjáig, és a
szerződés megkötésére- a bemutatott tartalom szerint, de egy változtatással: havi fizetési
lehetőség a vállalkozó által benyújtott számla kiegyenlítésére - felhatalmazzák a
polgármestert, - az kérem, igennel szavazzon.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megállapította, hogy a testület 5 igen egyhangú
szavazattal meghozta határozatát:
282/2010. (XII.27.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
Csörög-Sződ-Csörög községek között az óvodásiskolás gyermekek szállításával a Dian Profil Kft.-t
(2615 Csővár, Bem u. 3.) bízza meg a bemutatott
formában, de az alábbi főbb pontok szerint :
• 2011. január 1. napjától 2011. december 31-ig.
• napi kétszeri járat: reggel és délután
Határidő: 2010. december 31.
Felelős: polgármester
Dr. Császár Károlyné polgármester: Megköszönte a részvételt és további hozzászólás nem
lévén az ülést bezárta.
Kmft.
Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző
Kovácsné Hidasnémeti Margit Enikő
jegyzőkönyv-hitelesítő
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