JEGYZŐKÖNYV
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2011. október 20. napján 13.30 órától megtartott rendkívüli üléséről

Helyszín:

Művelődési Ház
2135 Csörög, Arany J. u. 53.

Jelen vannak:

Dr. Császár Károlyné
Dugántsi Ildikó Anna
Dr. Bonyhády Elemér László
Gergely László

Tanácskozási joggal: dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde

polgármester
alpolgármester
képviselő
képviselő
jegyző

Dr. Császár Károlyné polgármester: Köszöntötte a megjelenteket, megállapította, hogy a 7
fős képviselő-testületi tagságból 4 fő jelen van, tehát a testület határozatképes. A jegyzőkönyv
hitelesítésére felkérte Gergely Lászlót, aki elfogadta és személyét egyhangúan a testület
megszavazta. Ismertette a napirendet, kérte, hogy akinek javaslata van az tegye meg.

1. Utcák pormentesítése, kátyúzása.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ismét elmondta, hogy a Kisfaludy utca és az Akácfa u.
22. közötti útszakaszt lemérette, melynek rendbetételét meg kellene valósítani. Az ajánlatot
adó cég további kedvezményt helyezett kilátásba, ha a munkát elvégeztetjük velük. Ismét
elmondja, hogy az ajánlattevő munkáját megtekintette, érdeklődött azoknál a
polgármestereknél, ahol a vállalkozó aszfaltozást végzett és jó véleményt mondtak. Az ajánlat
pontosan tartalmazza, milyen módon történik a munkafolyamat elvégzése. Tükörkészítés,
talajigazítás, 7-10 cm-es vastagságú mart forró aszfalt tömörítése úthengerrel, emulziós
belocsolás, kőszórás.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A lakosok mindenképpen elvárják tőlünk, hogy az
utak állapotán javítsunk,- nem kellene halogatni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Gergely László képviselő segítségét kérte a
munkafolyamat ellenőrzésére, a szakszerűségre.
Gergely László képviselő: Megígérte segítségét, akár a vállalkozóval együtt a helyszínre is
kimegy.
Dr. Császár Károlyné polgármester: A vállalkozó 300,-Ft-os kedvezményt adna, ha
nagyobb útszakasz elkészítéséről lenne szó és már a holnapi nap folyamán elkezdené a
munkát.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Szóba jöhetne a Komáromi utca elkészíttetése, mivel
az egyik legforgalmasabb utcája a községnek. Biztosan feszültségeket fog okozni, hogy az
egyik utcát megcsináljuk a másikat nem, de meg kell indokolni, hogy miért történt így. Az
Akácfa utca indokolt, hiszen a hivatal egy része oda költözött. Mindenképpen az a nagy
kérdés, hogy mennyit tudunk erre szánni a költségvetésből.
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dr. Feketénél dr. Gulyás Tünde jegyző: A pénzügyi vezetővel egyeztettünk, aki az Akácfa
és a Komáromi utcák elkészítését költségvetésbe illeszthetőnek tartja, hiszen itt
útkarbantartás, kátyúzás lenne.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: Nem tudja, hogy ki mennyire figyeli a fórumon a
szavazások eredményét, de első helyen az utak szerepelnek, a másodikon a belvízelvezetés.
Véleménye szerint, ha minden évben történne valamilyen lépés, sokat tennének a község
érdekében.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Mindenképpen javaslom a munkák elvégeztetését.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Próbáljunk meg további engedményt kérni a
vállalkozótól, hiszen nincs sok pénzünk, de valóban jó lenne ezt megcsináltatni.
Dugántsi Ildikó Anna alpolgármester: A Komáromi utcát nagyon fontosnak ítéli, hiszen ez
az egyik legforgalmasabb útja a községnek.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Ha pályázatot írnának ki, és pályázunk, valamint
nyerünk is, akkor lesz lehetőség további utcák bevonására.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Véleménye, hogy ahol már megvalósult a
csapadékvíz elvezetés azokat az utcákat már lehetne aszfaltoztatni. Egyszerre kell több utcát
célszerű elkészíttetni, mert akkor vehető igénybe a vállalkozó által felkínált kedvezmény.
dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde jegyző: Az utak rendbe hozatalára mindenképpen jogerős
úttervekkel kell rendelkeznünk.
Dr. Bonyhády Elemér László képviselő: Először is el kellene dönteni, mi a legfontosabb.
Az úttervek készítésével mindenképpen egyetért. Kihangsúlyozza, hogy az óvodások és az
anyukák eljutása az óvodába sáros időszakban kritikán aluli, hiszen sárban, vízben kell
botorkálniuk. Jó lenne az óvodába vezető szakaszon a járdát megcsinálni.
Dr. Császár Károlyné polgármester: Szavazásra bocsátja a határozati javaslatot.
* aki egyetért azzal, hogy az alábbi munkálatokat végeztessük el
* Akácfa utca alsó része (Kisfaludy utcától a Vörösmarty utca bekanyarodásáig)
110 m x 3 m =
330 m2 ( x 1.400,- Ft + 25 % ÁFA )területen
* Komáromi utca felső (Kisfaludy utcától a vasúti fénysorompóig) részén
215 m x 5 m = 1.075 m2 ( x 1.400,- Ft + 25 % ÁFA )területen
Komáromi utca megépített szakaszán padkaszegély 215 m x 2 = 430 m
(x 750,- Ft + 25 % ÁFA )
Összesen:
1.405 m2 x 1.400,- Ft =
1.967.000,- Ft
Komáromi utca épített szakaszán padkaszegély
322.500,- Ft
+ 25% ÁFA
572.375,- Ft
Mindösszesen: 2.861.875,- Ft,- az kérem igennel szavazzon
A polgármester megállapította, hogy a testület 4 igen egyhangú szavazattal meghozta
határozatát:
175/2011. (X.20.) határozat
Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a község belterületi útjainak kátyúzását, karbantartását
rendeli el:
*Akácfa utca alsó része (Kisfaludy utcától a Vörösmarty utca
bekanyarodásáig) 110m x 3 m= 330 m2 (x1.400,- Ft + 25% Áfa
*Komáromi utca felső része (Kisfaludy utcától a vasúti fénysorompóig)
215 m x 5 m = 1.075 m2 ( x 1.400,- Ft + 25 % ÁFA )területen
A Komáromi utca megépített szakaszán padkaszegély
215 m x 2 = 430 m (x 750,- Ft + 25 % ÁFA )
Összesen:
1.405 m2 x 1.400,- Ft =
1.967.000,- Ft
Komáromi utca épített szakaszán padkaszegély
322.500,- Ft
+ 25% ÁFA
572.375,- Ft
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Mindösszesen:
2.861.875,- Ft
(azaz: bruttó kettőmillió-nyolcszázhatvanegyezer nyolcszázhetvenöt
forint 25 % ÁFÁ-val számolva.)
A képviselő-testület egyben felhatalmazza a polgármestert a
szerződés megkötésére és aláírására.
Határidő: azonnal
Felelős: polgármester
* karbantartás, útjavítás elvégeztetve

Már napirend, hozzászólás nem lévén a polgármester a rendkívüli ülést bezárja.

Kmft.

Dr. Császár Károlyné
polgármester

dr. Feketéné dr. Gulyás Tünde
jegyző

Gergely László
jegyzőkönyv hitelesítő
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